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1.

TURVAOHJEET

Muista noudattaa näitä turvaohjeita.
Tätä yksikköä koskee ehto "laitteet, jotka eivät ole julkisessa
käytössä".
Tämä on luokan A tuote. Kotiympäristössä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriötä, jonka estämiseksi käyttäjä voi joutua
suorittamaan tarpeelliseksi katsomansa toimenpiteet.
• Tässä oppaassa varotoimenpiteet on luokiteltu
VAROITUKSIKSI ja HUOMAUTUKSIKSI.
Varmista, että noudatat alla mainittuja varotoimenpiteitä:
Ne kaikki ovat tärkeitä turvallisuuden takaamiseksi.
VAROITUS.............. Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta, jonka välttämisen
laiminlyönti voi aiheuttaa
kuoleman tai vakavan vamman.
HUOMAUTUS ........ Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta, jonka välttämisen
laiminlyönti voi aiheuttaa vähäisen
tai kohtalaisen vamman.
Sillä voidaan myös varoittaa
vaarallisista menettelytavoista.
• Asennuksen jälkeen testaa ilmastointilaite ja tarkista, että se
toimii oikein.
Anna käyttäjälle riittävät ohjeet sisäyksikön käytöstä ja
puhdistuksesta käyttöoppaan mukaisesti.
Pyydä käyttäjää säilyttämään tämä opas sekä käyttöopas
yhdessä sopivassa paikassa myöhempää tarvetta varten.
VAROITUS
• Pyydä paikallista jälleenmyyjää tai ammattitaitoista
henkilöä suorittamaan asennus.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja,
sähköiskuja tai tulipalon.
• Tee asennus tämän asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja
tai tulipalon.
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Asennusopas

• Kysy jälleenmyyjältä toimintaohjeita kylmäainevuodon
sattuessa.
Jos ilmastointilaite asennetaan pieneen huoneeseen,
on huolehdittava siitä, että kylmäainevuodon sattuessa
sen määrä ei ylitä sallittua pitoisuusrajaa.
Muuten seurauksena voi olla hapenpuutteesta aiheutuva
tapaturma.
• Käytä asennukseen vain ilmoitettuja osia ja tarvikkeita.
Muiden kuin ilmoitettujen osien käyttäminen voi aiheuttaa
ilmastointilaitteen putoamisen, vesivuotoja, sähköiskuja,
tulipalon tms.
• Asenna ilmastointilaite sellaiselle alustalle, joka kestää sen
painon.
Jos alusta on liian heikko, seurauksena voi olla
ilmastointilaitteen putoaminen, joka voi aiheuttaa vammoja.
Lisäksi se voi aiheuttaa sisäyksiköiden värinää ja
epämiellyttävää kalinaa.
• Suorita ilmoitettu asennustyö ottaen huomioon kovat tuulet,
hirmumyrskyt tai maanjäristykset.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa tapaturman, kuten
ilmastointilaitteen putoamisen.
• Varmista, että ammattitaitoinen henkilö suorittaa kaikki
sähkötyöt soveltuvan lainsäädännön (huomautus 1) sekä
tämän asennusoppaan mukaisesti erillistä piiriä käyttäen.
Lisäksi vaikka johdotus olisi lyhyt, käytä aina riittävän pituista
johtoa äläkä koskaan käytä jatkojohtoa.
Liian pieni virransyöttöpiirin kapasiteetti tai sopimattomat
sähkörakenteet saattavat aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
(huomautus 1) Soveltuva lainsäädäntö: "Kaikki
kansainväliset, kansalliset ja paikalliset
direktiivit, lait, määräykset tms., jotka ovat
merkityksellisiä ja soveltuvia tietylle tuotteelle
tai alueelle".
• Maadoita ilmastointilaite.
Älä kytke maajohtoa kaasu- tai vesijohtoon,
ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maajohtoon.
Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
• Muista asentaa vikavirtasuojakytkin.
Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla sähköisku ja tulipalo.
• Katkaise virransyöttö ennen sähköosien koskettamista.
Jännitteisen osan koskettaminen saattaa aiheuttaa
sähköiskun.
• Varmista, että kaikki johdotukset ovat turvallisia, käyttävät
ilmoitettuja johtoja ja että ulkoiset voimat eivät pääse
vaikuttamaan liitäntöihin tai johtoihin.
Huonosti tehty liitäntä tai kiinnitys saattaa aiheuttaa
ylikuumenemisen tai tulipalon.
• Kun kytket sisä- ja ulkoyksiköitä ja virtalähdettä, vedä johdot
huolellisesti niin, että ohjausrasian kansi voidaan kiinnittää
kunnolla.
Jos ohjausrasian kansi ei ole paikoillaan, seurauksena voi
olla liittimien ylikuumeneminen, sähköisku tai tulipalo.
• Jos kaasumaista kylmäainetta vuotaa asennuksen aikana,
tuuleta huonetila välittömästi.
Jos kaasumaista kylmäainetta joutuu tekemisiin avotulen
kanssa, myrkyllistä kaasua saattaa syntyä.
• Kun asennus on suoritettu, tarkista, ettei kaasumaista
kylmäainetta vuoda.
Myrkyllistä kaasua saattaa muodostua, jos kaasumaista
kylmäainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kosketuksiin
tulenlähteen kuten lämmittimen tai lieden kanssa.
• Älä koskaan kosketa suoraan sattumalta vuotavaa
kylmäainetta. Seurauksena voi olla vakava
paleltumavamma.
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HUOMAUTUS
Asenna tyhjennysputket tämän asennusoppaan ohjeiden
mukaisesti hyvän tyhjennyksen varmistamiseksi, ja eristä
putket vesihöyryn tiivistymisen estämiseksi.
Huonosti asennettu tyhjennysputkisto voi aiheuttaa
vesivuotoja ja kastella huonekalut.
Asenna ilmastointilaite, virtakaapeli, kaukosäätimen kaapeli
ja tiedonsiirtokaapeli vähintään 1 metrin päähän televisioista
tai radioista häiriöiden tai kohinan ehkäisemiseksi.
(Radioaaltojen mukaan 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä
kohinan poistamiseen.)
Asenna sisäyksikkö mahdollisimman kauas loisteputkista.
Jos on asennettu langaton kaukosäädinsarja,
lähetysetäisyys voi olla odotettua pienempi huoneissa, joissa
on loistelamppuja (vaihtomuunnin- tai pikakäynnistystyyppi).
Älä asenna ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin:
1. Tilat, joissa on öljysumua, öljysuihkua tai esimerkiksi
keittiöstä syntyvää höyryä.
Hartsiosat voivat hapertua ja pudota tai aiheuttaa
vesivuotoja.
2. Paikat, joissa syntyy syövyttävää kaasua, esimerkiksi
rikkihappokaasua.
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa
aiheuttaa kylmäaineen vuotamisen.
3. Tilat, joissa on sähkömagneettisia aaltoja säteileviä
laitteita.
Sähkömagneettiset aallot voivat häiritä ohjausjärjestelmää ja aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä.
4. Tilat, joissa voi vuotaa tulenarkoja kaasuja, joiden
ilmassa on hiilikuituja tai helposti syttyvää pölyä tai joissa
käsitellään höyrystyviä tulenarkoja aineita, kuten tinneriä
tai bensiiniä.
Jos kaasua vuotaa ja jää ilmastointilaitteen ympärille,
se saattaa syttyä.
Ilmastointilaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
räjähdysalttiissa ympäristössä.

• Poista staattinen sähkö kehosta, kun teet kytkentöjä ja
ohjausrasian kansi on irrotettu.
Sähköosat voivat vahingoittua.
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TARVIKKEET

Tarkista, että yksikön mukana tulevat seuraavat tarvikkeet.
Nimi

(1)
Tyhjennysletku

(2) Metallipuristin

(3)
Kannattimen
aluslevy

(4)
Nippuside

Määrä

1 kpl

1 kpl

8 kpl

7 kpl

Nimi

(5) Asennuskaavio

Liitosten
eristysmateriaali

Tiivistemateriaali

(10)
Hartsiholkki

Määrä

1 levy

1 kpl
molempia

1 kpl
molempia

1 kpl

(6)
Kaasuputkia
varten

(8) Suuri

Muoto

Muoto

(7)
Nesteputkia
varten

Nimi

(11) Johtokiinnitin

Määrä

2 kpl

(12) Johtokiinnittimen
(Sekalaiset)
ruuvi
2 kpl
M4 × 12

2.

ENNEN ASENNUSTA

Kun purat sisäyksikköä pakkauksestaan tai siirrät sitä
purkamisen jälkeen, älä kohdista voimaa kylmäaine- ja
tyhjennysputkistoon sekä hartsiosiin.
• Muista tarkistaa etukäteen, että asennukseen käytettävä
kylmäaine on R410A.
(Ilmastointilaite ei toimi oikein, jos käytetään väärää
kylmäainetta.)
• Katso ulkoyksikön asennusohjeita sen asennusoppaasta.
• Älä heitä tarvikkeita pois, ennen kuin asennustyö on
suoritettu.
• Kun sisäyksikkö on tuotu huoneeseen, estä sen
vahingoittuminen suojaamalla se pakkausmateriaaleilla.
(1) Määritä reitti, jota pitkin yksikkö kuljetetaan huoneeseen.
(2) Älä pura yksikköä pakkauksestaan, ennen kuin se on
asennuspaikalla.
Jos pakkaus on purettava, käytä laitteen nostamiseen
pehmeästä materiaalista valmistettua nostosilmukkaa
tai suojalevyjä ja köyttä, jotta sisäyksikkö ei
vahingoittuisi tai naarmuuntuisi.
• Anna asiakkaan käyttää ilmastointilaitetta samalla, kun hän
tutustuu käyttöoppaaseen.
Opasta asiakasta ilmastointilaitteen oikeassa käytössä
(etenkin ilmansuodattimien puhdistuksessa, käyttötoimenpiteissä ja lämpötilan säädössä).
• Käytä asennuspaikkaa valittaessa asennuskaavaa
(pakkauksessa) viitteenä.
• Älä käytä ilmastointilaitetta suolapitoisessa ilmastossa,
kuten rannikolla, ajoneuvoissa, aluksissa tai paikoissa joissa
jännite vaihtelee jatkuvasti, kuten tehtaissa.

suomi

Muoto
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(9) Pieni

• Käyttöopas
• Asennusopas
• Yhdenmukaisuusvakuutus

LISÄVARUSTEET

• Tätä sisäyksikköä varten tarvitaan erillinen kaukosäädin.
• Kaukosäätimiä on kahta eri tyyppiä: langallinen ja langaton.
Asenna kaukosäädin asiakkaan hyväksymään paikkaan.
Katso soveltuva malli luettelosta.
(Katso asennusohjeet kaukosäätimen asennusoppaasta.)
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SUORITA TYÖ OTTAMALLA SEURAAVAT SEIKAT
HUOMIOON JA TARKISTA NE UUDELLEEN TYÖN
SUORITTAMISEN JÄLKEEN.
1. Asennuksen jälkeen tarkistettavat kohteet
Tarkistettavat kohteet

Vikatapauksessa

Onko sisä- ja ulkoyksiköt
kiinnitetty tukevasti?

Putoaminen, tärinä,
melu

Onko ulko- ja
sisäyksiköiden
asennustyöt tehty?

Ei toimi/palaa

Tarkista sarake

2. Toimituksen yhteydessä tarkistettavat kohteet
Tarkistettavat kohteet
Onko kenttäasetus tehty? (tarvittaessa)
Onko ohjausrasian kansi, ilmansuodatin ja
imusäleikkö kiinnitetty?
Tuleeko jäähdytyksen aikana viileää ilmaa ja
lämmityksen aikana lämmintä ilmaa?
Selititkö ilmastointilaitteen käyttämisen samalla,
kun näytit käyttöoppaan asiakkaalle?

Onko vuototesti suoritettu
Ei jäähdytä /
ulkoyksikön asennusei lämmitä
oppaassa ilmoitetulla
testauspaineella?

Selititkö käyttöoppaassa kuvatut jäähdytys-,
lämmitys-, ohjelmoitu kuivaus- ja automaattinen
jäähdytys/kuivaus -toimenpiteet?

Onko kylmäaine- ja
tyhjennysputkistojen
eristystyöt suoritettu
loppuun?

Vesivuoto

Jos termostaatissa asetettiin tuulettimen
nopeudeksi OFF, selititkö tuulettimen
asetusnopeuden asiakkaalle?

Toimiiko poisto
esteettömästi?

Vesivuoto

Luovutitko käyttöoppaan ja asennusoppaan
asiakkaalle?

Vastaako syöttöjännite
ilmastointilaitteen
valmistajan tyyppikilvessä ilmoitettua
jännitettä?

Ei toimi/palaa

Oletko varma, ettei
johtoja eikä putkia ole
kytketty väärin ja että
johtoja ei ole löysällä?

Ei toimi/palaa

Onko maadoitus tehty?

Vaara vuodon
sattuessa

Ovatko sähköjohtojen
koot määrityksen
mukaiset?

Ei toimi/palaa

Onko sisä- ja
ulkoyksiköiden ilman
sisäänmeno- tai
ulostuloaukkojen edessä
jokin este?
(Se voi aiheuttaa
kapasiteetin
pienentymisen, koska
tuulettimen nopeus
laskee, tai laitteen
vioittumisen.)

Tarkista sarake

Käyttökohtien selitys
Yleisen käytön lisäksi, koska käyttöoppaan
VAROITUS- ja
HUOMAUTUS-merkinnöillä
varustetut kohteet voivat todennäköisesti aiheuttaa
henkilö- ja omaisuusvahinkoja, kohteet täytyy selittää
asiakkaalle, ja lisäksi asiakkaan on luettava ne.
Lisäksi "EI ILMASTOINTILAITTEEN VIKA" -kohdat on
selitettävä asiakkaalle, ja hänen on myös luettava ne
huolellisesti.

3.

Ei jäähdytä /
ei lämmitä

Onko kylmäaineputkiston
Kylmäaineen
pituus ja lisätyn
lisäysmäärä
kylmäaineen määrä
on epäselvä
merkitty muistiin?

Muista tarkistaa uudelleen kohdan TURVAOHJEET seikat.

ASENNUSPAIKAN VALINTA

Kun purat sisäyksikköä pakkauksestaan tai siirrät sitä
purkamisen jälkeen, älä kohdista voimaa kylmäaine- ja
tyhjennysputkistoon sekä hartsiosiin.
(1) Valitse seuraavat ehdot täyttävä asennuspaikka, jonka
asiakas hyväksyy.
• Viileä ja lämmin ilma leviää tasaisesti huoneessa.
• Ilmakanavassa ei ole esteitä.
• Veden poisto voidaan varmistaa.
• Sisäkaton alapinta ei ole huomattavan vino.
• Lujuus on riittävä kantamaan sisäyksikön painon ja
tärinän. (Jos lujuus ei ole riittävä, sisäyksikkö saattaa
täristä ja koskettaa kattoa, mikä aiheuttaa
epämiellyttävää kalinaa.)
• Paikka, jossa on riittävästi tilaa asennus- ja huoltotöiden
suorittamista varten. (Katso kuva 1 ja kuva 2)
• Paikka, jossa sisä- ja ulkoyksiköiden välisten putkien
pituudet ovat sallittujen rajojen sisällä. (Katso
ulkoyksikön asennusopas.)
• Tilat, joissa ei ole pelkoa syttyvän kaasun vuodosta.

*≥30

*≥30

Kuva 1

3
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4.

VALMISTELUT ENNEN ASENNUSTA

H
J

4

175

G

5

5

2
3

200

1

≥300

(1) Sisäyksikön ripustuspulttien sijainnit, putkien
ulostuloreiät, tyhjennysputken ulostuloreikä ja
sähköjohtojen sisäänvientireikä. (Katso kuva 3)

1

Kuva 2
Poisto
Imu
Esteet
Lattiataso
≥2500 mm lattiatasosta
Asennus korkeisiin paikkoihin.

2

3

4

A
B

(2) Käytä asennuksessa ripustuspultteja.
Tutki, kestääkö asennuspaikka sisäyksikön painon ja
ripusta tarvittaessa sisäyksikkö pulteilla, kun
asennuspaikkaa on vahvistettu palkeilla tms. (Katso
kiinnitysväli asennuskaaviosta (5).)
(3) Katon korkeus
Tämä sisäyksikkö voidaan asentaa jopa 4,3 m (malli 32·63:
3,5 m) katosta.

189

210

• Jos * osalle tarvitaan lisätilaa, huolto voidaan suorittaa
helpommin, jos tilaa on vähintään 200 mm.

1

260

HUOMAUTUS
• Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtakaapeli, kaukosäätimen
kaapeli ja tiedonsiirtokaapeli vähintään 1 metrin päähän
televisioista tai radioista häiriöiden tai kohinan
ehkäisemiseksi. (Radioaaltojen mukaan 1 metrin etäisyys ei
välttämättä riitä kohinan poistamiseen.)
• Asenna sisäyksikkö mahdollisimman kauas loisteputkista.
Jos on asennettu langaton kaukosäädinsarja,
lähetysetäisyys voi olla odotettua pienempi huoneissa, joissa
on loistelamppuja (vaihtomuunnin- tai pikakäynnistystyyppi).

30

D
E

HUOMAA

163

2

C
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1
2
3
4
5

F
3
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7

1
2
3
4
A
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1
2
3
4
5
6
7

4

Kuva 3
Näkymä edestä
Tyhjennysputken ulostuloreikä vasemmalla takana
Johtojen ulostulosijainti takana
Seinän reikä takapuolen putkien ulostuloa varten
(Ø100 reikä)
Yksikön mitta
Ripustuspulttien väli
Näkymä katosta
Yläpaneelin tyhjennysputken liitäntäkohta
Yläpaneelin kaasuputken liitäntäkohta
Yläpaneelin nesteputken liitäntäkohdat
Ripustuspultti (4 kpl)
Yläpaneelin johtojen ulostulokohta
Poisto
Yksikkö: mm
Mallinimi
(FXHQ-)
Tyyppi 32

A

B

C

D

E

F

G

H

J

960 920 378 324 270 375 398 377 260

Tyyppi 63

1270 1230 533 479 425 530 553 532 415

Tyyppi 100

1590 1550 693 639 585 690 713 692 575

(2) Tee reiät ripustuspultteja, putkiston ulostuloa,
tyhjennysputken ulostuloa ja sähköjohtojen
sisäänvientiä varten.
• Käytä asennuspaperikaaviota (5).
• Määritä ripustuspulttien, putkiston ulostulon,
tyhjennysputken ulostulon ja sähköjohtojen
sisäänviennin sijainnit. Tee sitten reiät.

suomi
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(3) Irrota sisäyksikön osat.
1) Irrota imusäleikkö.
• Liu'uta imusäleikön kiinnitysnuppeja (tyyppi 32:
2 kohtaa kummassakin, tyyppi 63, 100: 3 kohtaa
kummassakin) taaksepäin (nuolen suuntaan) ja avaa
imusäleikkö täysin auki. (Katso kuva 4)
1

3) Irrota ripustin.
• Avaa kahta ripustimen asennuspulttia kummaltakin
puolelta (M8) (4 vasemmalla ja oikealla) noin 10 mm.
(Katso kuvat 7 ja 8)
• Irrota ripustimen kiinnitysruuvi takapuolelta (M5) ja
irrota ripustin vetämällä sitä taaksepäin (nuolen
suuntaan). (Katso kuva 8)

2
1

3
2

Kuva 4
1
2

4

Kiinnitysnuppi
Imusäleikkö

Kuva 7

• Pidä imusäleikkö avattuna, tartu sen takana olevaan
nuppiin ja irrota samalla imusäleikkö vetämällä sitä
eteenpäin.
(Katso kuva 5)

1
2
3
4

Pultti (M8)
Löysää noin 10 mm
Sisäyksikkö
Ripustin

1
1

2
3

Kuva 5
1

1
2
3

Takanuppi
2) Irrota sivukoristepaneeli (oikea, vasen).
• Irrota sivukoristepaneelin kiinnitysruuvi (yksi
kummassakin) ja irrota vetämällä eteenpäin
(nuolen suuntaan). (Katso kuva 6)
• Poista tarvikkeet. (Katso kuva 6)
1
4

HUOMAUTUS
Älä irrota sisäyksikön ulkopuolelle kiinnitettyä teippiä
(maidonvalkoinen). Se voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.

5

2
6

4

3

Kuva 6
1
2
3
4
5
6

Kuva 8
Ripustimen kiinnitysruuvi (M5)
Ripustimen asennuspultti (M8) (löysää)
Ripustin

Tarvikkeet
Sivukoristepaneelin kiinnitysruuvi (M4)
Sivukoristepaneeli
Hartsiholkki (10) (tarvike)
Irrotettava osa (läpivientiin yläpinnalta)
Irrotettava osa (läpivientiin takapinnalta)

(4) Asenna ripustuspultit.
• Käytä M8- tai M10-pultteja sisäyksikön ripustamiseen.
• Säädä ripustuspulttien pituus katosta etukäteen. (Katso
kuva 9)
• Käytä reikäankkureita olemassa oleville pulteille ja
upotettuja sisäkkeitä tai ankkuripultteja uusille pulteille ja
kiinnitä yksikkö tukevasti rakennukseen niin, että se
kestää yksikön painon.
Lisäksi säädä etäisyys katosta etukäteen.
HUOMAUTUS
Jos ripustuspultti on liian pitkä, se voi vahingoittaa tai rikkoa
sisäyksikön tai tarvikkeita.

• Avaa läpivientireikä johtojen tulopuolella taka- tai
yläpinnalla ja asenna toimitettu hartsiholkki (10).

5
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2

25-55 mm

1

1

2

3

4

Kuva 9
1
2
3
4

Kattolaatta
Kiinnityspultti
Ripustuspultti
Katon pinta

5

HUOMAA
• Kuvassa 9 näkyvät osat on hankittava erikseen.

5.

3

4

SISÄYKSIKÖN ASENNUS

Lisävarusteiden kiinnittäminen on helppoa ennen
sisäyksikön asentamista. Katso myös lisävarusteiden
mukana toimitettavat asennusohjeet.
Käytä asennukseen toimitettuja asennusosia ja
määritettyjä osia.
(1) Kiinnitä ripustin ripustuspulttiin. (Katso kuva 10)
HUOMAUTUS
Turvallisuuden vuoksi käytä ripustimessa (3) (tarvike)
aluslevyä ja kiinnitä lujasti kaksoismuttereilla.
(2) Nosta sisäyksikkö ylös, liu'uta edestäpäin ja aseta
ripustimen asennuspultti (M8) siihen lujasti tilapäistä
ripustusta varten. (Katso kuva 11)

1
2
3
4
5

(5) Kun ripustat sisäyksikköä, käytä vesivaakaa poiston
parantamiseksi ja yksikön asentamiseksi
vaakasuoraan. Lisäksi jos asennuspaikka mahdollistaa
sen, asenna tyhjennysputken puoli hieman alemmas.
(Katso kuva 12)
HUOMAUTUS
• Sisäyksikön asettaminen vastakkaiseen kulmaan tyhjennysputkeen nähden voi aiheuttaa vesivuodon.
• Älä aseta muita kuin määritettyjä materiaaleja
ripustimen ja sen aluslevyn (3) väliin.
Jos aluslevyjä ei ole kiinnitetty kunnolla, ripustuspultit voivat
irrota ripustimesta.

A

(3) Kiristä ripustimen kiinnitysruuvit (M5) takaisin
2 kohtaan, joista ne irrotettiin.
(Katso kuva 11)
Sisäyksikön väärä kohdistus täytyy estää.

≤1°

(4) Kiristä ripustimen asennuspultit (M8) 4 kohdasta
lujasti. (Katso kuva 11)
1

Kuva 11
Ripustin
Kiinnitysosa
Ripustimen asennuspultti (M8)
Ripustimen kiinnitysruuvi (M5)
Jäykistyslaatta
Kun kannat yksikköä, älä pidä kiinni jäykistyslaatoista.

B
≤1°

2
3
A.B
≤1°

4
5

1
2
3
4
5

Kuva 10
Ripustuspultti
Mutteri (hankitaan asennuspaikalla)
Ripustimen aluslevy (3) (tarvike)
Kaksoismutterit
Ripustin

Kuva 12
A. Kun tyhjennysputki on kallellaan oikealle tai oikealle ja
taakse.
Aseta se vaakasuoraan tai kallista sitä hieman oikealle tai
taakse. (1°:n tarkkuudella.)
B. Kun tyhjennysputki on kallellaan vasemmalle tai
vasemmalle ja taakse.
Aseta se vaakasuoraan tai kallista sitä hieman vasemmalle
tai taakse. (1°:n tarkkuudella.)

suomi

6

VAROITUS

1

Sisäyksikkö täytyy asentaa tukevasti sellaiseen
paikkaan, joka kestää sen painon.
Jos lujuus on riittämätön, sisäyksikkö voi pudota ja
aiheuttaa vammoja.
1

HUOMAUTUS
Tämä ilmastointilaite on tarkoitettu uutta kylmäainetta
R410A varten. Varmista, että alla olevat vaatimukset
täyttyvät, ja suorita asennus.
• Käytä R410A:lle tarkoitettua putkileikkureita ja
laipoitustyökaluja.
• Laippaliitäntää tehtäessä voitele laipan sisäpinta vain
eetteri- tai esteriöljyllä.
• Käytä ilmastointilaitteen mukana toimitettuja
laippamuttereita. Muiden laippamutterien käyttö voi
aiheuttaa kylmäainevuotoja.
• Jotta putkiin ei pääsisi epäpuhtauksia tai kosteutta,
purista tai teippaa putket.
Älä sekoita jäähdytyspiiriin mitään muuta kuin laitteessa
käytettävää kylmäainetta.
Jos kylmäainetta vuotaa työn aikana, tuuleta huone.
• Irrota pakkaus- ja kuljetustuki (jäykistyslaatta) ennen
kylmäaineputkiston asennusta. (Katso kuva 18)
• Kylmäaine on esitäytetty ulkoyksikössä.
• Kun liität putkia ilmastointilaitteeseen, muista käyttää
kiintoavainta ja momenttiavainta, katso kuva 13.
Katso laipoitetun osan mitat ja kiristysmomentti taulukosta 1.
• Laippaliitäntää tehtäessä voitele laipan sisäpinta vain eetteritai esteriöljyllä. (Katso kuva 14)
Kierrä sitten laippamutteria 3–4 kertaa käsin ja ruuvaa se
paikalleen.
1

3

2

4

Kuva 13
1
2
3
4

7

• Katso kiristysmomentti taulukosta 1.
Taulukko 1
Putkien koko
(mm)

Kiristysmomentti
(N·m)

Laipan
käsittelymitat
(mm)

Ø6,4

15,7 ±1,5

8,9 ±0,2

Ø9,5

36,3 ±3,6

13,0 ±0,2

Ø12,7

54,9 ±5,4

16,4 ±0,2

Ø15,9

68,6 ±6,8

19,5 ±0,2

Laipan muoto

45°±2°

• Katso ulkoyksikön kylmäaineputkiston asennusohjeita sen
asennusoppaasta.
• Eristä sekä kaasu- että nestekylmäaineputket huolellisesti.
Jos niitä ei eristetä, seurauksena voi olla vesivuoto. Käytä
kaasuputkille eristysmateriaalia, jonka
lämmönsietolämpötila on vähintään 120°C. Korkeassa
kosteudessa käytettäessä vahvista kylmäaineputkiston
eristystä. Jos sitä ei vahvisteta, eristysmateriaalin pinta voi
hikoilla.
• Varmista ennen asennusta, että kylmäaine on R410A.
(Jos käytetään muuta kuin R410A-kylmäainetta, normaalia
toimintaa ei voi odottaa.)

R0. 4-0.8

A

KYLMÄAINEPUTKISTON ASENNUS

90°±2°

6.

Kuva 14
Voitele laipoitettu sisäpinta vain eetteri- tai esteriöljyllä.

HUOMAUTUS
Älä päästä öljyä hartsiosien ruuvin kiinnitysosaan.
Jos öljyä tarttuu, ruuvatun osan lujuus voi heikentyä.
Älä kiristä laippamuttereita liikaa.
Jos laippamutteri murtuu, kylmäainetta voi vuotaa.
• Jos käytössä ei ole momenttiavainta, käytä taulukkoa 2
nyrkkisääntönä. Kun kiristät laippamutteria mutteriavaimella
yhä enemmän, tietyssä kohdassa vääntömomentti äkkiä
kasvaa. Kiristä laippamutteria tästä kohdasta vielä
taulukossa 2 näytettyyn kulmaan. Kun työ on valmis, tarkista
huolellisesti, ettei kaasuvuotoja ole. Jos mutteria ei kiristetä
ohjeen mukaan, seurauksena voi olla hidas kylmäainevuoto
ja laitteen toimintahäiriö (ei jäähdytä tai lämmitä).
Taulukko 2
Putkien koko
(mm)

Kiristyskulma

Käytettävän työkalun varren
suositeltu pituus

Ø6,4

60–90°

Noin 150 mm

Ø9,5

60–90°

Noin 200 mm

Ø12,7

30–60°

Noin 250 mm

Ø15,9

30–60°

Noin 300 mm

HUOMAUTUS
Putket täytyy eristää aina kotelon sisällä olevaan
liitäntään asti.
Jos putket ovat alttiina ilmalle, seurauksena voi olla
hikoilua, putkien koskettamisesta johtuvia palovammoja,
sähköiskuja tai tulipalo, jos johdot koskettavat putkia.
• Eristä vuototestin jälkeen kuvan 15 mukaisesti sekä kaasuettä nesteputkiliitännät toimitetulla liitoksen
eristemateriaalilla (6) ja (7), jotta putket eivät jää paljaiksi.
Kiristä sitten eristemateriaalin molemmat päät kiinnittimellä
(4).
• Kiedo tiivistemateriaalia (pieni) (9) liitoksen eristemateriaalin
(6) ympärille (laippamutteriosa) vain kaasuputken puolella.
• Muista tuoda liitoksen eristemateriaalin (6) ja (7) sauma ylös.

Momenttiavain
Laippamutteri
Kiintoavain
Putkiliitos

suomi

3 2

A

1

4

5

9

6
7
8

11

10

A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kaasupuolen putkiston eristäminen
Nestepuolen putkiston eristäminen
Älä jätä rakoa
Putken eristemateriaali (sisäyksikön puoli)
Liitoksen eristemateriaali (6) (tarvike)
Laippamutteriliitos
Tuo sauma ylös
Putken eristemateriaali (ei sisälly toimitukseen)
Hikoilun estämiseksi älä altista putkia ilmalle.
Kiinnitin (4) (tarvike)
Kiristä putken eristemateriaali
Tiivistemateriaali (pieni) (9) (tarvike)
Kiedo yksikön juuresta alkaen
Liitoksen eristemateriaali (7) (tarvike)
Kaasuputket
Nesteputket
Sisäyksikkö

(1) Putket takana sivulla
• Irrota putkien takaläpivientiluukku ja liitä putket. (Katso
kuvat 16 ja 18)

13

(2) Putket ylöspäin
• Jos putket asennetaan ylöspäin, tarvitaan L-muotoinen
putkiliitossarja (lisävaruste).
• Irrota yläpaneelin läpivientiluukku, ja asenna putket käyttäen
L-muotoista putkiliitossarjaa (lisävaruste). (Katso kuvat 16
ja 17)

14

(3) Pintaputket oikealla puolella
• Irrota pakkaus- ja kuljetustuki (jäykistyslaatta) oikealta
puolelta ja laita ruuvi takaisin paikalleen sisäyksikköön.
(Katso kuva 18)
• Avaa sivukoristepaneelin (oikea) läpivientireikä ja liitä putket.
(Katso kuva 18)

15
B

12 2
1

4

5

Näkymä ilman tulopuolelta
3

9

6
7

2

1

8
5

Kuva 15

5
2

4

1
2
3
4
5

suomi

Kuva 16
Yläpaneeli
Asennusreikä
Takaputkien läpivientisuojus
Yläpaneelin läpivientisuojus
Leikkaa oikeasta kohdasta välttäen
läpivientisuojuksen nuppiosaa

8

Näkymä ilman tulopuolelta
2
1

1

1

Kuva 17
Kylmäaineputket ylöspäin
L-muotoinen haaroitussarja (lisävaruste)

1
2
3

1

3

Kuva 19
Yläpaneelin läpivientisuojuksen kiinnikeosa
Vaakalapamoottorin johto
Termistorin johto

• Ennen kylmäaineputkien juottamista anna typen virrata
putkien läpi ja korvaa ilma typellä. Suorita sitten juottaminen
(HUOMAUTUS 2). (Katso kuva 20) Kun kaikki juotostyöt on
tehty, tee laippaliitäntä sisäyksikköön.

8
6

5

2
2

4
7

1
2
3
4
5
6
7
8

3

• Kun putket on asennettu, leikkaa irrotettu läpivientiluukku
putkiston muotoon ja asenna.
Lisäksi jos yläpaneelin läpivientiluukku on irrotettu, vie
vaakalapamoottorin ja termistorin johto luukun kiinnikkeen
läpi ja kiinnitä. (Katso kuvat 16 ja 19)
Kun teet tätä, tuki tiivistemassalla kaikki raot putkiston
läpivientiluukun ja putkien välissä, jotta sisäyksikköön ei
pääse pölyä.

6

6

5

Kuva 18
Kylmäaineputket takana sivulla
Tyhjennysputki takana sivulla
Kylmäaineputket oikealla
Tyhjennysputki oikealla
Pakkaus- ja kuljetustuki (jäykistyslaatta)
Sivukoristepaneeli (oikea)
Osien erottaminen
Leikkaa vain tämä osa, kun vain tyhjennysputki
asennetaan oikealle puolelle.
Ruuvi (pane takaisin sisäyksikköön)

3

1

1
2
3
4
5
6

4

Kuva 20
Kylmäaineputkisto
Juotettava osa
Teippaus
Sulkuventtiili
Paineenalennusventtiili
Typpi

HUOMAA
1. Putkien typpivirtauksen asianmukainen paine on noin
0,02 MPa, paine, joka tuntuu tuulenvireeltä ja joka saadaan
aikaan paineenalennusventtiilillä.
2. Älä käytä juoksutinta juottaessasi kylmäaineputkistoa.
Käytä juottamiseen fosforikuparikovajuotetta (BCuP-2:
JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), joka ei vaadi
juoksutinta. (Jos käytetään kloorattua juoksutinta, putket
syöpyvät, ja jos se sisältää fluoria, kylmäaineöljy pilaantuu
ja kylmäainepiiri vaurioituu.)
3. Kun suoritetaan kylmäaineputkien ja sisäyksikön
vuototestiä sisäyksikön asennuksen jälkeen, tarkista
testipaine liitetyn ulkoyksikön asennusoppaasta.
Katso tietoja kylmäaineputkista myös ulkoyksikön
asennusoppaasta tai teknisestä asiakirjasta.
4. Jos kylmäainetta on liian vähän, koska kylmäainetta
unohdettiin lisätä, seurauksena on toimintahäiriö, kuten
ei jäähdytystä tai ei lämmitystä. Katso tietoja kylmäaineputkista ulkoyksikön asennusoppaasta tai teknisestä
asiakirjasta.
HUOMAUTUS
Älä käytä antioksidanttia juottaessasi
kylmäaineputkistoa.
Seurauksena voi olla komponenttien toimintahäiriö ja putkien
tukkeutuminen jäämien takia.

9

suomi

7.

TYHJENNYSPUTKISTON ASENNUS

(1) Asenna tyhjennysputket.
• Asenna tyhjennysputket niin, että tyhjennys voidaan
varmistaa.
• Tyhjennysputket voidaan liittää seuraavista suunnista:
Oikealta takaa / oikealta: katso kuva 18 kohdassa
"6. KYLMÄAINEPUTKISTON ASENNUS"; vasemmalta
takaa / vasemmalta: katso kuva 21.
• Kun johdat tyhjennysputkea vasemmalta takaa /
vasemmalta, poista suojaverkko. Irrota sitten
vasemmanpuoleisessa poistomuhvissa oleva korkki ja
eristemateriaali ja laita ne oikeanpuoleiseen poistomuhviin.
Kun teet näin, työnnä poistomuhvin kortti täysin pohjaan
vesivuodon ehkäisemiseksi.
Kun poistoletku (1) (tarvike) on asennettu, kiinnitä
suojaverkko päinvastaisessa järjestyksessä kuin se
irrotettiin.
(Katso kuva 22)
• Valitse putken halkaisija, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin
tyhjennysputki (tarvike) (1) (polyvinyylikloridiputki,
nimellishalkaisija 20 mm, ulkohalkaisija 26 mm).
• Asenna mahdollisimman lyhyt tyhjennysputki, jonka kallistus
alaspäin on vähintään 1/100, ja niin, ettei ilma pääse
pysähtymään. (Katso kuvat 23 ja 24)
(Se voi aiheuttaa epänormaalia ääntä, kuten kuplivaa melua)

1
3

4

2

1
2
3
4
5

5

Kuva 21
Takasivun (peltilevy) irrotettava osa
Tyhjennysputki takana vasemmalla
Tiivistemassa tai eriste (ei sisälly toimitukseen)
Tyhjennysputki vasemmalla
Vasemman puolen irrotettava osa

A
2

1-1.5 m

1

A
1
2

Kuva 23
Oikein
Kallistus alaspäin vähintään 1/100
Tuet

B

1

2

3

B
1
2
3

Kuva 24
Väärin
Älä nosta
Huolehdi siitä, että löysää ei jää
Varmista, ettei se ole vedessä

HUOMAUTUS
Jos poisto pysähtyy putkeen, putki voi tukkeutua.
• Muista käyttää toimitettua tyhjennysletkua (1) ja
metallipuristinta (2). Kiinnitä poistoletku (1) tyhjennystulpan
juureen ja kiristä metallipuristin (2) tiukasti poistomuhvin
juureen. (Katso kuvat 25 ja 26)
(Asenna metallipuristin (2) niin, että kiristetty osa on
kuvassa 26 näkyvällä noin 45°:n alueella.)
(Älä liimaa poistotulppaa ja -letkua yhteen. Muuten
lämmönvaihtimen ja muiden osien huoltoa ja tarkastusta ei
voi suorittaa.)
HUOMAUTUS
Jos käytetään vanhaa poistoletkua, kulmaa tai puristinta,
seurauksena voi olla vesivuoto.
• Taivuta metallipuristimen (2) kärki niin, että tiivistemateriaali
ei pullota. (Katso kuva 26)
• Kun asennat eristystä, kiedo toimitettu tiivistemateriaali
(suuri) (8) metallipuristimen (2) ja tyhjennysletkun (1)
juuresta alkaen nuolen suuntaan. (Katso kuvat 25 ja 26)

1

1
2

suomi

2

Kuva 22
Suojaverkon kiinnitysruuvi
Suojaverkko

10

1

1

2

Kuva 27
1

Älä taivuta

3

• Asenna tuet 1–1,5 m:n välein, jotta putki ei taivu. (Katso
kuva 23)

4

1
2
3
4

Kuva 25
Metallipuristin (2) (tarvike)
Poistoletku (1) (tarvike)
Tiivistemateriaali (suuri) (8) (tarvike)
Älä jätä rakoa, jotta kosteus ei pääse tiivistymään.

HUOMAUTUS
Jotta sisäyksikköön ei pääsisi pölyä, tuki tyhjennysputken
rako tiivistemassalla tai eristeellä (ei sisälly toimitukseen)
niin, että rakoa ei jää.
Jos kuitenkin putket ja kaukosäätimen johto viedään
samasta reiästä, peitä rako läpivientisuojuksen ja putken
välissä, kun "8. SÄHKÖJOHTOJEN ASENNUS" on
suoritettu.
< HUOMAUTUS >
• Jotta toimitettuun poistoletkuun (1) ei kohdistuisi liikaa
voimaa, älä taivuta tai kierrä sitä. (Se voi aiheuttaa
vesivuodon.)
• Kun asennetaan keskitettyä tyhjennysputkistoa, noudata
kuvan 28 ohjeita. Valitse keskitetyn tyhjennysputkiston
halkaisija niin, että se vastaa liitettävän sisäyksikön
kapasiteettia. (Katso tekniset asiakirja)

1
3

±45°

±45°

4

2
4

≥100 mm

2

1

1

1

5

6

±45°

1

2

7

1
2
3
4
5
6
7

Kuva 26
Metallipuristin (2) (tarvike)
Poistoletku (1) (tarvike)
Tiivistemateriaalin (suuri) (8) asennussuunta
Tiivistemateriaali (suuri) (8) (tarvike)
Ruuviavaimen asetussuunta
Kiristysosa
Taivuta kärki repimättä tiivistemateriaalia (suuri) (8)

Kuva 28
Keskitetty tyhjennysputkisto
Jos vesi jää seisomaan putkeen, putki voi tukkeutua.

Asenna vähintään 1/100 kaltevaksi alaspäin, jotta ilma ei jää
seisomaan.
• Liitä tyhjennysputkisto.
Älä liitä tyhjennysputkia suoraan viemäriin, joka haisee
ammoniakilta. Viemärissä oleva ammoniakki voi päästä
tyhjennysputkiston kautta sisäyksikköön ja syövyttää
sisäyksikön lämmönvaihdinta.
• Kun asennat erikseen poistopumppusarjaa (lisävaruste),
katso myös sen asennusoppaan ohjeita.

• Muista eristää kaikki sisätiloissa olevat tyhjennysputket.
• Älä taivuta tyhjennysputkea (1) sisäyksikön sisällä. (Katso
kuva 27)
(Se voi aiheuttaa epänormaalia ääntä, kuten kuplivaa
melua.)
(Jos tyhjennysputki (1) taipuu, se voi vahingoittaa
imusäleikköä.)

11
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(2) Kun putket on asennettu, tarkista poistovirtauksen
sujuvuus.
• Kaada hitaasti noin 0,6 litraa vettä ilman poistoaukosta
tippavesialtaaseen poiston vahvistamiseksi. (Katso
kuva 29)
1

≥100 mm

2

Kuva 29
1
2

Ilman ulostulo
Muoviastia veden kaatamista varten (100 mm pitkä
letku tarvitaan)

• Kun tyhjennysputkityö on tehty, asenna luvun
"6. KYLMÄAINEPUTKISTON ASENNUS" osiossa irrotettu
pakkaus- ja kuljetustuki (jäykistyslaatta).
Pakkaus- ja kuljetustukea (jäykistyslaatta) ei kuitenkaan
tarvitse asentaa oikealle puolelle.
(Katso kuva 30)

2
1

1
2

Kuva 30
Ruuvi
Pakkaus- ja kuljetustuki (jäykistyslaatta)

8.
8-1

SÄHKÖJOHTOJEN ASENNUS
YLEISIÄ OHJEITA

• Varmista, että ammattitaitoinen henkilö suorittaa kaikki
sähkötyöt soveltuvan lainsäädännön sekä tämän asennusoppaan mukaisesti erillistä piiriä käyttäen. Liian pieni
virransyöttöpiirin kapasiteetti tai sopimattomat
sähkörakenteet saattavat aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
• Muista asentaa maavuotokatkaisin. Jos näin ei tehdä,
seurauksena voi olla sähköisku ja tulipalo.
• Katso tietoja sähköjohtojen asennuksesta myös
ohjausrasian kanteen kiinnitetystä kytkentäkaaviosta.
• Suorita ulkoyksiköiden, sisäyksiköiden ja kaukosäätimien
väliset kytkennät kytkentäkaavion mukaisesti. Asenna ja
kytke kaukosäädin sen asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
• Useita sisäyksiköitä on liitetty yhteen ulkoyksikköön. Anna
sisäyksiköille nimeksi A-yksikkö, B-yksikkö jne. Kun nämä
sisäyksiköt kytketään ulkoyksikköön ja BS-yksikköön, kytke
aina sisäyksikkö liittimeen, jolla on sama symboli
riviliittimessä. Jos johdot ja putket liitetään eri sisäyksiköihin
ja niitä käytetään, seurauksena on toimintahäiriö.
• Muista maadoittaa ilmastointilaite.
Maadoitusvastuksen on oltava soveltuvan lainsäädännön
mukainen.
• Älä kytke maajohtoa kaasu- tai vesijohtoon,
ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maajohtoon.
• Kaasuputket ................... Jos kaasua vuotaa,
seurauksena voi olla
syttyminen tai räjähdys.
• Vesiputket....................... Kovat vinyyliputket eivät ole
tehokkaita maadoittimia.
• Ukkosenjohdatin tai
puhelimen maajohto ....... Sähköjännite voi nousta
epänormaalisti salamaniskun
seurauksena.
• Älä kytke virransyöttöä (haarakytkin, ylikuormakatkoja),
ennen kuin kaikki muut työt on tehty.
• Asenna ja kytke kaukosäädin sen asennusoppaan ohjeiden
mukaisesti.
• Älä kosketa piirilevykokoonpanoa. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.

8-2

SÄHKÖISET OMINAISUUDET
Sisäyksikkö
Malli

Hz

Voltit

Jännitealue MCA

220240

Maksimi
264
Minimi
198

FXHQ32AVEB
FXHQ63AVEB
FXHQ100AVEB

50

Virransyöttö

Tuuletinmoottori

MFA

kW

FLA

0,8

16

0,060

0,6

0,8

16

0,091

0,6

1,6

16

0,150

1,3

MCA: Piirin minimivirta (A)
MFA: Sulakkeiden maksimivirta (A)
kW: Tuuletinmoottorin nimellisteho (kW)
FLA: Virta täydellä kuormituksella (A)

suomi
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ERIKSEEN HANKITTAVIEN SULAKKEIDEN JA
JOHTOJEN TEKNISET TIEDOT
Virransyöttökaapeli
Malli

Pääsulakkeet Johdotus

FXHQ32AVEB
FXHQ63AVEB

16A

FXHQ100AVEB

Koko

Kaukosäätimen
johto
Tiedonsiirtojohto
Johdotus

Koko

Johtimen
koon ja
Suojattu
pituuden vinyylijohto tai
H05VV-U3G
0,75täytyy
-kaapeli
HUOMAUTUS
täyttää
(2 johdinta) 1,25 mm2
1)
paikalliset HUOMAUTUS
määrä2)
ykset.

Kaukosäätimen kaapelin ja tiedonsiirtokaapelin suurimmat
sallitut pituudet ovat seuraavat:
(1) Kaukosäätimen kaapeli (sisäyksikkö–kaukosäädin)..............
.............................................................. Maks. 500 m
(2) Tiedonsiirtojohdot ......johtojen kokonaispituus 2000 m
• Ulkoyksikkö–sisäyksikkö.................. maks. 1000 m
• Ulkoyksikkö–sisäyksikkö.................. maks. 1000 m
• BS-yksikkö–sisäyksikkö................... maks. 1000 m
• Sisäyksikkö–sisäyksikkö.................. maks. 1000 m

(Epänormaalia kuumenemista voi esiintyä, jos johtoja ei
kiristetä kunnolla.)
• Käytä vaadittuja johtoja, liitä ne tukevasti ja kiinnitä ne niin,
ettei liittimiin kohdistu ulkoista voimaa.
• Käytä asianmukaista ruuviavainta liitinruuvien kiristämiseen.
Jos käytetään sopimatonta ruuviavainta, se voi vahingoittaa
ruuvin kantaa, eikä ruuvia voi kiristää kunnolla.
• Jos liitintä kiristetään liikaa, se voi vaurioitua. Katso alla
olevasta taulukosta liittimien kiristysmomentit.
Kiristysmomentti
(N·m)
Kaukosäätimen ja tiedonsiirtojohtojen riviliitin

0,88±0,08

Tehonsyötön riviliitin

1,47±0,14

Maadoitusnapa

1,69±0,25

• Vedä johdot niin, että maajohto tulee ulos jousilaatan
lovetusta osasta. (Muuten maajohdon kontakti on
puutteellinen, ja maadoitus saattaa kadota.)
• Älä viimeistele juottamalla, jos käytetään kerrattuja johtoja.
1
2

HUOMAA
1. Esiintyy ainoastaan suojattujen putkien kohdalla. Käytä
H07RN-F-johtoa, jos suojausta ei ole.
2. Suojattu vinyylijohto tai -kaapeli (eristetty paksuus:
vähintään 1 mm)

8-4

KYTKENTÄMENETELMÄ

<<Johdotusta koskeva huomautus>>
• Samassa järjestelmässä olevat sisäyksiköt voidaan liittää
yhden haarakytkimen virransyöttöön. Haarakytkimen,
haaran ylivirtakatkaisimen ja johtojen koon täytyy kuitenkin
olla soveltuvan lainsäädännön mukaisia.
• Liitettäessä riviliittimeen käytä kutistustyyppisiä
rengasliittimiä, joissa on eristysholkki, tai eristä johto.
3

2
1

1
2
3

Kutistustyyppinen rengasliitin
Eristysholkki
Johdotus

• Jos yllä oleva ei ole käytettävissä, noudata seuraavia ohjeita.
• Virransyötön riviliittimessä ei saa käyttää kahta erikokoista
johtoa.
1

1
2
3

13

1
2
3

Kutistustyyppinen rengasliitin
Jousilaatta
Lovettu osa

< Virransyöttöjohdon • maadoitusjohdon • kaukosäätimen
kaapelin • tiedonsiirtokaapelin kytkeminen >
(1) Pidä ohjausrasiasta kiinni, avaa kahta kiinnitysruuvia ja
irrota ohjausrasian kansi (katso kuva 31).
(2) Avaa läpivientireikä ja laita hartsiholkki (10) (tarvike) takatai yläpuolelle (pelti).
(3) Vedä virransyöttöjohto läpivientireiän läpi sisälle ja liitä se
virransyötön riviliittimeen (X2M, dipolit) (katso kuva 31).
Liitä maadoitusjohto maadoitusnapaan. Sido sitten nipuksi
ja kiinnitä johtokiinnittimeen (11) ja puristimeen (4) niin, että
johtoihin ei kohdistu rasitusta. (Katso kuva 32)
(4) Vedä kaukosäätimen kaapeli ja tiedonsiirtokaapeli
läpivientireiän läpi sisälle ja liitä kaukosäätimen kaapeli
napoihin [P1·P2] ja tiedonsiirtokaapeli napoihin [F1·F2]
(ei napaisuutta) (katso kuva 32). Sido sitten nipuksi ja
kiinnitä toimitettuun johtokiinnittimeen (11) ja puristimeen
(4) niin, että kaapelien tiedonsiirto-osaan ei kohdistu
rasitusta. (Katso kuva 32)

3

2

Oikein

3

Väärin

Väärin

Liitä samankokoiset johdot kummallekin puolelle.
Älä liitä 2 johtoa yhdelle puolelle.
Älä liitä erikokoisia johtoja.

suomi

A
A

1

1
2
3
4
2

B

4

3

B

1

L

2

N

4

3
3

1

5

4
5

2

Pienjännitejohdon kytkentätapa
Älä koskaan liitä virransyöttöjohtoa.
Älä viimeistele juottamalla.
Kaukosäätimen/tiedonsiirtokaapelin riviliitin (X1M)
Vähintään R10
Kaukosäätimen kaapelointi (ei napaisuutta)
Tiedonsiirtokaapelointi (ei napaisuutta)

1
2
3
4
5

Suurjännitejohdon kytkentätapa
Älä viimeistele juottamalla.
Virransyötön riviliitin (X2M)
Maadoitusnapa
Vähintään R10
Virransyöttökaapeli
Maadoitusjohto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Painettu piirilevy
Ohjausrasia
Katso kuva 32
Johtojen läpivientireikä
Takaputkien läpivientisuojus
Kaukosäätimen ja viestilinjan kaapelointi
Virtajohto ja maadoitusjohto
Kytkentäkaaviotarra
Ohjausrasian kansi
Ohjausrasian kannen kiinnitysruuvit (2 kpl)
VAROITUS

7
6

10

10

9

• Kun teet kytkentöjä, sijoita johdot huolellisesti niin, että
ohjausrasian kansi voidaan kiinnittää kunnolla. Jos
ohjausrasian kansi ei ole paikallaan, johdot voivat nousta
ylös ja jäädä rasian ja kannen väliin aiheuttaen
sähköiskuja tai tulipalon.

8

Kuva 31

suomi
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1

5

3

1
4

2

3
2

4

50

mm

5

6
5

1
2
3
4
5
6

6

1
2
3
4
5
6

Kuva 32
Tiedonsiirtojohto
Kaukosäätimen johto
Kiinnitin (4) (tarvike)
Virtajohto ja maadoitusjohto
Johtokiinnike (11) (tarvike)/johtokiinnikkeen ruuvi (12)
(tarvike)
(1) Asenna kiinnitin johtojen tulopuolelle.
(2) Kiinnitä johdot kiinnittimeen puristimilla niin,
että liittimiin ei kohdistu jännitystä.
(3) Jotta virtajohto ja maajohto eivät löystyisi, taivuta
puristin tiukasti kiinni kiinnittimeen riviliittimen
puolella.

8-5

15

JOHDOTUSESIMERKKI

<< Järjestelmä nro 1: 1 kaukosäädin, 1 sisäyksikkö. >>
220-240V
~
50Hz
L N

1

2
IN/D

220-240V
~
50Hz

L N

1

1

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

3

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

5

4
6

1
2
3
4
5
6

220-240V
~
50Hz

L N

OUT/D

F1 F2 F1 F2

HUOMAUTUS
• Älä kosketa piirilevykokoonpanoa, kun kytket johtoja. Se voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
• Älä koskaan kytke virtalähteen johtoa kaukosäätimen/
tiedonsiirron riviliittimeen. Se voi rikkoa koko järjestelmän.
• Älä liitä kaukosäätimen/tiedonsiirron johtoa väärään
riviliittimeen.
• Jos putkien läpivientisuojus leikataan irti ja sitä käytetään
johtojen läpivientireikänä, korjaa suojus, kun liitännät on
tehty.
• Tiivistä rako johtojen ympärillä tiivistemassalla ja
eristemateriaalilla (ei sisälly toimitukseen).
(Jos hyönteisiä ja pieneläimiä pääsee sisäyksikköön,
ohjausrasian sisällä voi esiintyä oikosulkuja.)
• Jos pienjännitejohto (kaukosäätimen kaapeli) ja
suurjännitejohdot (virransyöttöjohto, maadoitusjohto)
tuodaan sisäyksikköön samasta kohdasta, sähkökohina
(ulkoinen kohina) voi vaikuttaa niihin ja aiheuttaa
toimintahäiriön tai vian.
• Jätä aina vähintään 50 mm pienjännitejohdon
(kaukosäätimen kaapeli) ja suurjännitejohtojen
(virransyöttöjohto, maadoitusjohto) väliin kaikkialla
sisäyksikön ulkopuolella. Jos molemmat johdot sijoitetaan
yhteen, sähkökohina (ulkoinen kohina) voi vaikuttaa niihin ja
aiheuttaa toimintahäiriön tai vian.

Virtajohto ja maadoitusjohto
Hartsiholkki (10) (tarvike)
Kaukosäätimen ja viestilinjan kaapelointi
Tiivistemassa tai eriste (ei sisälly toimitukseen)
Pienjännitejohdot
Suurjännitejohdot

6

P1P2

6

P1P2

Virransyöttö
Ulkoyksikkö
Sisäyksikkö A
Sisäyksikkö B
Virtaussuunnassa viimeinen sisäyksikkö
Kaukosäädin (tarvike)

suomi

8-6

<< Järjestelmä nro 2: Ryhmäohjaus tai ohjaus
2 kaukosäätimellä. >>
220-240V
~
50Hz

• Ohjattaessa 2 kaukosäätimellä aseta yksi kaukosäädin
pääsäätimeksi (Main) ja toinen alasäätimeksi (Sub).

2

<Vaihto Main -> Sub ja päinvastoin>
Katso lisätietoja kaukosäätimen asennusoppaasta.

L N

1

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

3

OHJAUS KAHDELLA KAUKOSÄÄTIMELLÄ
(1 SISÄYKSIKÖN OHJAUS
2 KAUKOSÄÄTIMELLÄ)

4

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

5

<Johdotusmenettely>
(1) Irrota ohjausrasian kansi johtojen kytkentätavan
mukaisesti.
(2) Tee lisäkytkennät kaukosäätimestä 2 (Sub) kaukosäätimen
riviliittimen (X1M) liittimiin (P1, P2) ohjausrasiassa.

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

6

6

P1 P2

P1 P2

P1 P2

6

1

7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Virransyöttö
Ulkoyksikkö
Sisäyksikkö A
Sisäyksikkö B
Virtaussuunnassa viimeinen sisäyksikkö
Kaukosäädin (tarvike)
Ryhmäohjausta käytettäessä
Käyttö 2 kaukosäätimellä

<< Järjestelmä nro 3: BS-yksikkö käytössä >>

220-240V
~
50Hz

L

2

N

1

3

2

1
2
3

Kuva 33
Kaukosäädinkaapelin liitin
Kaukosäädin 1 (Main)
Kaukosäädin 2 (Sub)

< HUOMAUTUS >
Jos käytetään ryhmäohjausta ja kahta kaukosäädintä samaan
aikaan, liitä kaukosäädin 2 (Sub) siihen sisäyksikköön, joka on
ylitysjohdotuksen päässä (suurin nro). (Katso kuva 34)

3
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

2

1

3

6
4

4

L N P1P2 F1F2 T1T2

5

1
2
3
4
5

P1P2

Virransyöttö
Ulkoyksikkö
BS-yksikkö
Sisäyksikkö A
Kaukosäädin (tarvike)
VAROITUS

Muista asentaa vikavirtasuojakytkin.
Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla sähköisku ja tulipalo.

suomi

1
2
3
4
5
6
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5

Kuva 34
Sisäyksikkö 1
Sisäyksikkö 2
Sisäyksikön suurin nro.
Kaukosäädin 1 (Main)
Kaukosäädin 2 (Sub)
Ylitysjohdotus (kaukosäädin)

KESKUSOHJAUS

• Jos ohjaukseen käytetään keskuslaitteistoa (esim.
keskusohjainta), ryhmän numero täytyy asettaa
kaukosäätimessä.
Lisätietoja on keskuslaitteiston oppaissa.
• Liitä keskusohjauslaitteisto kaukosäätimeen liitettyyn
sisäyksikköön.

16
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KAUKO-OHJAUS (PAKOTETTU OFF- TAI ON/
OFF-KÄYTTÖ)

(1) Kytkennät ja tekniset tiedot
• Kauko-ohjaus voidaan ottaa käyttöön liittämällä ulkoinen
tulo kaukosäätimen ja tiedonsiirtojohtojen riviliittimen
napoihin T1 ja T2.

F2

T1

9.

IMUSÄLEIKÖN /
SIVUKORISTEPANEELIN KIINNITYS

Asenna sivukoristepaneeli ja imusäleikkö tukevasti paikalleen
päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrotettaessa.
• Kun asennat imusäleikköä, ripusta sen nyöri sisäyksikön
riippuvaan osaan kuvan 35 mukaisesti.
HUOMAUTUS
Imusäleikköä suljettaessa hihna voi jäädä puristuksiin.
Tarkista ennen sulkemista, ettei hihna työnny esiin
imusäleikön sivun ulkopuolelta.

T2

FORCED
OFF

1
1

1

1

6

2

Tulo A

6

3

Johdon tekniset tiedot Suojattu vinyylijohto tai 2-johtiminen kaapeli

4

2

Johdon koko

0,75–1,25 mm

Johdon pituus

Enint. 100 m

Ulkoisen kontaktin
tiedot

Kontakti, joka voi kytkeä ja katkaista
minimikuorman 15 V DC, 1 mA

5

2

Kuva 35

(2) Käynnistys
• PAKOTETTU OFF- ja ON/OFF-käytön tulo A toimii alla
olevan taulukon mukaisesti.
PAKOTETTU
OFF

PAKOTETTU OF, kun tulo A
on ON
(Kaukosäädin kielletty)

Kaukosäädin sallittu,
kun tulo A on OFF

ON/OFFKÄYTTÖ

Käyttö: tulo A OFF → ON

Seis: tulo A ON →
OFF

1
2
3
4
5
6

Pyöreä reikä
Hihna
Sisäyksikkö
Imusäleikkö
Ristireikä
Koukku

(3) PAKOTETTU OFF- tai ON/OFF-käytön valitseminen
• PAKOTETTU OFF- tai ON/OFF-käytön valitsemiseen
tarvitaan kaukosäädin.
(Katso "10. KENTTÄASETUKSET JA KOEKÄYTTÖ")

17

suomi

10. KENTTÄASETUKSET JA KOEKÄYTTÖ
<<Katso myös ulkoyksikön asennusopas.>>
HUOMAUTUS
Tarkista ennen kenttäasetuksen tekemistä kohdassa
"Asennuksen jälkeen tarkistettavat kohteet" sivulla 3 mainitut
kohdat.
• Tarkista, että kaikki ilmastointilaitteen asennus- ja
putkityöt on tehty.
• Tarkista, että ilmastointilaitteiden ohjausrasioiden kannet
on suljettu.

•

•
•

• Aseta tuulettimen nopeus käyttöympäristön mukaisesti
neuvoteltuasi asiakkaan kanssa.
(Toimitettaessa tuulettimen nopeuden toiseksi
koodinumeroksi on asetettu 02, kun jäähdytystermostaatti on
sammutettu; muuten asetuksena on 01.)
Taulukko 4
TilaEnsimmäinen
numero
koodinro

Asetus
Toimii

Tuuletin toimii/
pysähtyy, kun
termostaatti
sammuu
(jäähdytys/
lämmitys)

<KENTTÄASETUS>
<Kun virta on kytketty, tee kenttäasetukset
kaukosäätimestä asennustilan mukaan.>
• Tee asetukset 3 kohdassa: "Tilanro", "ENSIMMÄINEN
KOODINRO" ja "TOINEN KOODINRO".

•

10-4 TUULETTIMEN NOPEUS TERMOSTAATTI
SAMMUTETTUNA -ASETUS

Taulukon
-merkityt asetukset osoittavat
tehdasasetuksia.
Asetusmenettely ja käyttö esitetään kaukosäätimen
asennusoppaassa.
(Huomaa) Vaikka Tilanro-asetus tehdään ryhmänä,
jos halutaan tehdä yksilöllisiä asetuksia
sisäyksikköryhmittäin tai vahvistaa asetusten
jälkeen, tee asetus käyttämällä sulkeissa ( )
näkyvää Tilanro-asetusta.
Kaukosäädintä tulon vaihto pakotettu off- tai toiminta on/off
-tilaan.
[1] Siirry kaukosäätimellä kenttäasetustilaan.
[2] Valitse Tilanro 12.
[3] Aseta ensimmäiseksi koodinumeroksi 1.
[4-1] Pakotettu off: aseta toiseksi koodinumeroksi 01.
[4-2] Toiminta on/off: aseta toiseksi koodinumeroksi 02.
(Tehdasasetus on pakotettu off.)
Pyydä asiakasta säilyttämään kaukosäätimen opas yhdessä
käyttöoppaan kanssa.
Älä tee muita kuin taulukossa näkyviä asetuksia.

Pysähtyy

Tuulettimen
nopeus, kun
jäähdytystermostaatti OFF

LL
(erittäin
alhainen)

Tuulettimen
nopeus, kun
lämmitystermostaatti OFF

LL
(erittäin
alhainen)

Tyyppi 32
Vakio
Korkea
katto

Tyyppi 63 Tyyppi 100

2,7 tai
2,7 tai
3,8 tai
vähemmän vähemmän vähemmän
2,7–3,5

2,7–3,5

Ensimmäinen Toinen
koodinro
koodinro

01
13 (23)

0

3,8-4,3

02

HUOMAA
Älä aseta toiseksi koodinumeroksi 03.

10-2 ASETUS KUN LISÄVARUSTE ON KIINNITETTY
• Lisävarustetta kiinnitettäessä katso asetusohjeita sen
asennusoppaasta.

12 (22)

6

02

01
02

12 (22)

01

3

02

• Ilmoitus ilmansuodattimen vaihtoajasta näytetään
kaukosäätimessä.
• Muuta TOINEN KOODINRO -arvoa taulukon 5 mukaisesti
huoneilman pölyisyyden ja muun lian mukaan.
• Vaikka sisäyksikössä on pitkäikäinen suodatin, se täytyy
puhdistaa määräajoin tukkeutumisen välttämiseksi. Selitä
myös asetusaika asiakkaalle.
• Suodattimen säännöllinen puhdistusaika voi lyhentyä
ympäristön mukaan.
Taulukko 5
Suodattimen
tunnit
(pitkäikäinen
tyyppi)

Normaali

Noin 2500 h

Likaisempi

Noin 1250 h

Ei osoitusta*
Tilanumero

2

10-5 SUODATINILMOITUKSEN ASETTAMINEN

Osoitus
Katon korkeus (m)

11 (21)

Asetus

Likaantuminen

Taulukko 3

01

Asetus

10-1 SISÄKATON KORKEUDEN ASETTAMINEN
• Aseta toinen koodinro taulukossa 3 näkyvän katon
korkeuden mukaan.
(Toiseksi koodinumeroksi on asetettu 01, kun laite
toimitetaan tehtaalta.)

Toinen
koodinro

Tilanumero

Ensimmäinen
koodinro

0
10 (20)
3

Toinen
koodinro
01
02
01
02

* Käytä Ei osoitusta -asetusta, kun puhdistusilmaisinta ei tarvita
esimerkiksi silloin, kun säännöllistä puhdistusta suoritetaan.
<Koekäyttö>
• Kun sisäyksikön sisäpuoli ja imusäleikkö on puhdistettu,
suorita koekäyttö ulkoyksikön asennusoppaan ohjeiden
mukaisesti.
• Jos kaukosäätimen toiminnan merkkivalo vilkkuu, se
osoittaa, että jotain poikkeavaa on. Tarkista vikakoodit
kaukosäätimestä. Vikakoodien ja vian tietojen välinen suhde
kuvataan ulkoyksikön käyttöoppaassa. Jos ilmoitus on jokin
taulukossa 6 mainituissa, vika voi olla sähköjohdoissa tai
virransyöttöä ei ole kytketyt. Tarkista siksi taulukko 6
uudelleen.

10-3 KÄYTETTÄESSÄ LANGATONTA
KAUKOSÄÄDINTÄ
• Langatonta kaukosäädintä käytettäessä sen osoite täytyy
asettaa. Katso lisätietoja langattoman kaukosäätimen
asennusoppaasta.
suomi
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Taulukko 6
Kaukosäätimen
ilmoitus

Yksityiskohdat

Merkkivalo
syttyy,
vaikka keskitettyä
ohjausta ei
suoriteta.

• Sisäyksikön tiedonsiirron riviliittimen
pakotettu off -navat (T1 · T2) ovat
oikosulussa.

U4 syttyy
UH syttyy

• Ulkoyksikön virransyöttöä ei ole tehty.
• Ulkoyksikön virransyöttötöitä ei ole tehty.
• Tiedonsiirron, kaukosäätimen ja pakotettu
off -johdot on liitetty väärin.
• Tiedonsiirtojohto on liittämättä.

Ei osoitusta

• Sisäyksikön virransyöttöä ei ole tehty.
• Sisäyksikön virransyöttötöitä ei ole tehty.
• Kaukosäätimen, tiedonsiirron ja pakotettu
off -johdot on liitetty väärin.
• Kaukosäätimen johto on liittämättä.

HUOMAUTUS
Kun koekäyttö on suoritettu, tarkista kohdassa "Toimituksen
yhteydessä tarkistettavat kohteet" sivulla 3 mainitut kohteet.
Jos sisätiloja ei ole viimeistelty koekäytön päättyessä,
järjestelmän suojaamiseksi pyydä käyttäjää olemaan
käyttämättä sisäyksikköä, kunnes sisätilat on viimeistelty.
Jos järjestelmää käytetään, viimeistelytyössä käytettävät maalit
ja liimat voivat saastuttaa sisäyksiköiden sisätilat ja aiheuttaa
vesiroiskeita ja vuotoja.
Koekäytön suorittavalle käyttäjälle
Koekäytön jälkeen varmista ennen ilmastointilaitteen
luovuttamista asiakkaalle, että ohjausrasian kansi,
ilmansuodatin ja imupaneeli on kiinnitetty.
Selitä asiakkaalle myös virransyötön tila (virransyöttö ON/OFF).

11. KYTKENTÄKAAVIO
(Katso kuva 36)
1

(HUOMAUTUS 6)

2

(HUOMAUTUS 3)

3

LANGATON
KAUKOSÄÄDIN
(VASTAANOTIN/
NÄYTTÖYKSIKKÖ)
(LISÄVARUSTE)

4

TULO ULKOPUOLELTA
(HUOMAUTUS 7)

5

TIEDONSIIRTOKAAPELI
(HUOMAUTUS 2)
KESKUSKAUKOSÄÄDIN

6

(HUOMAUTUS 4)

7

LANGALLINEN
KAUKOSÄÄDIN
(LISÄVARUSTE)

8

OHJAUSRASIA

19

suomi

2

1

3

2
4
5

6
7

8

3D079560-1C

FXHQ32 • 63 • 100AVEB

Kuva 36
Sisäyksikkö
A1P
C105
F1U
HAP
KPR
M1F
M1S
PS
R1T
R2T
R3T
V1R
X1M
X2M
Y1E
Z1F

Piirilevy
Kondensaattori
Sulake (F, 3,15 A, 250 V)
Vilkkuva lamppu (huoltomonitori vihreä)
Magneettirele (poistopumppu)
Moottori (sisätuuletin)
Moottori (vaakasuora siipi)
Virransyöttöpiiri
Termistori (ilma)
Termistori (kierukka)
Termistori (kierukka)
Diodisilta
Riviliitin
Riviliitin
Elektroninen paisuntaventtiili
Kohinasuodatin

Johdoton kaukosäädin (vastaanotin/näyttöyksikkö)
A2P
Piirilevy
A3P
Piirilevy
BS1
Painike (on/off)
H1P
Merkkivalo (päällä – punainen)
H2P
Merkkivalo (ajastin – vihreä)
H3P
Merkkivalo (suodatinilmoitus – punainen)
H4P
Merkkivalo (jäänpoisto – oranssi)
SS1
Valintakytkin (main/sub)
SS2
Valintakytkin (langattoman osoitteen asetus)
Liitin valinnaisille osille
X15A
Liitin (virtauskytkin)
X24A
Liitin (langaton kaukosäädin)
X25A
Liitin (poistopumppu)
X33A
Liitin (sovitin johdotusta varten)
X35A
Liitin (sovittimen virtalähde)

HUOMAUTUKSIA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

: riviliitin
: liitin
: kenttäjohdotus
: oikosulkuliitin
Jos käytetään keskuskaukosäädintä, liitä se yksikköön sen käyttöoppaan mukaisesti.
X15A, X25A liitetään käytettäessä poistopumppusarjaa. Katso tarkempia tietoja sen asennusoppaasta.
Jos kyseessä on main/sub-vaihto, katso tietoja kaukosäätimen asennusoppaasta.
BLK: musta RED: punainen BLU: sininen WHT: valkoinen YLW: keltainen GRN: vihreä ORG: oranssi BRN: ruskea
Vain suojattujen putkien tapauksessa. Käytä H07RN-F-johtoa, jos suojausta ei ole.
Kun syöttöjohdot liitetään ulkopuolelta, pakotettu off- tai on/off-ohjauksen toiminta voidaan valita kaukosäätimellä. Katso
lisätietoja asennusoppaasta.
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