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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.
• Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoja, kuinka tulee
toimia kylmäainevuodon sattuessa.
Jos ilmastointilaite asennetaan pieneen huoneeseen,
on huolehdittava siitä, että kylmäainevuodon sattuessa
sen määrä ei ylitä sallittua pitoisuusrajaa.

suomi

•

•

•

•

Asennusopas
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.
Salaman tai muun lähteen aiheuttama korkea syöksyvirta voi
vaurioittaa ilmastointilaitetta.
• 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 johtimia ja että ulkoiset voimat eivät pääse
vaikuttamaan liitäntöihin tai johtimiin.
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. Tilat, joissa tuotetaan 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.

2.

ENNEN ASENNUSTA

• Kun poistat yksikköä pakkauksestaan, nosta sitä
tarttumalla neljään nostokorvakkeeseen ilman, että
etenkään kylmäaineputkistoon, tyhjennysputkistoon ja
muihin hartsiosiin kohdistuu painetta.
• Tarkista käytettävän R410A-kylmäaineen tyyppi ennen
yksikön asennusta. (Väärän kylmäaineen käyttö estää
yksikön normaalin toiminnan.)
• Asennukseen tarvittavien tarvikkeiden on oltava sinun
hallussasi, kunnes asennustyö on suoritettu. Älä hävitä niitä!
• Valitse kuljetustapa.
• Jätä laite pakkaukseensa, kunnes se on kuljetettu
asennuspaikkaan. Jos pakkaus on purettava, käytä laitteen
nostamiseen pehmeästä materiaalista valmistettua
nostosilmukkaa tai suojalevyjä ja köyttä, jotta laite ei
vahingoittuisi tai naarmuuntuisi.
• Jos siirrät yksikköä avattaessa tai avaamisen jälkeen, tartu
yksikköön ripustushakasista (×4). Älä käytä voimaa
kylmäaineputkistoon, tyhjennysputkistoon tai muoviosiin.
• Katso ulkoyksikön asennusohjeita sen asennusoppaasta.
• Älä asenna tai käytä laitetta seuraavan kaltaisissa tiloissa.
• Tilat, joissa on mineraaliöljyä tai jotka ovat täynnä
öljyhöyryä tai roiskeita, esim. keittiöt. (Muoviset osat
saattavat heikentyä, josta voi olla seurauksena
yksikön putoaminen tai vuotoja.)
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• Tilat, joissa on syövyttäviä kaasuja, kuten
rikkipohjaisia kaasuja. (Kupariputket ja juotoskohdat
saattavat syöpyä, mikä voi aiheuttaa
kylmäainevuotoja.)
• Tilat, joissa on palavia kaasuja ja joissa käytetään
haihtuvia kaasuja, kuten tinneriä tai bensiiniä.
(Yksikön lähellä oleva kaasu voi syttyä.)
• Tilat, joissa on sähkömagneettisia aaltoja synnyttäviä
laitteita. (Ohjausjärjestelmän toiminta voi häiriintyä.)
• Tilat, joiden ilma sisältää runsaasti suoloja, kuten
meren rannan läheisyydessä, sekä tilat, joissa jännite
vaihtelee suuresti (esim. tehtaat).
Sama koskee ajoneuvoja ja aluksia.
• Tämä yksikkö (sekä sisä- että ulkoyksikkö) soveltuu
kaupalliseen ja pienteolliseen käyttöön.
Kotikäyttöön asennettuna se saattaa aiheuttaa
sähkömagneettisia häiriöitä.

2-1

VAROTOIMET

• Muista lukea tämä opas ennen sisäyksikön asennusta.
• Anna jälleenmyyjän tai pätevän teknikon suorittaa asennus.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vuotoja tai pahimmassa
tapauksessa sähköiskun tai tulipalon.
• Käytä vain yksikön mukana toimitettuja osia tai määritykset
täyttäviä osia. Muunlaiset osat voivat aiheuttaa yksikön
putoamisen, aiheuttaa vuotoja tai pahimmassa tapauksessa
sähköiskun tai tulipalon.
• Muista kiinnittää ilmansuodatin (hankitaan asennuspaikalla)
imuilmakäytävään estämään vesivuodot yms.

2-2

TARVIKKEET

Tarkasta, että laitteen mukana tulevat seuraavat tarvikkeet.
Nimi

Kiinnitetty
putkisto (1)

Määrä

1 sarja

Muoto

2-3

(Muut)
• Käyttöopas
• Asennusopas
• Laippaliitännän ruuvit (M5) (40 kpl)
• Eristemateriaali (ripustinta varten)
(2 kpl)
• Aluslevy (8 kpl)
• Kiinnikkeet (3 kpl)
• Kuusiokantapultti putkilaippaa varten
(M10) (2 kpl)
• Jousialuslevy putkilaippaa varten
(M10) (2 kpl)

LISÄVARUSTEET

• Kaukosäätimiä on kahta eri tyyppiä: johdollinen ja johdoton.
Valitse asiakkaan tarpeita vastaava kaukosäädin ja asenna
se sopivaan paikkaan.
Taulukko 1
Kaukosäädin
Johdollinen tyyppi
Langaton tyyppi

BRC1E52
Lämpöpumpputyyppi

BRC4C65

Vain jäähdytys -tyyppi BRC4C66

HUOMAA
• Jos haluat käyttää kaukosäädintä, jota ei ole mainittu
taulukossa 1, valitse sopiva kaukosäädin tutustumalla
luetteloihin ja teknisiin materiaaleihin.

suomi

OLE ERITYISEN HUOLELLINEN SEURAAVIA
KOHTEITA ASENNETTAESSA JA TARKISTA NE
ASENNUKSEN JÄLKEEN.
a. Asennuksen jälkeen tarkastettavat kohteet
Tarkistettavat kohteet

Todennäköinen seuraamus,
jos ei ole tehty kunnolla.

Onko sisä- ja ulkoyksikkö
kiinnitetty tukevasti?

Yksiköt voivat pudota, täristä
tai aiheuttaa melua.

Onko kaasuvuodon testi
valmis?

Jäähdytys voi olla
riittämätöntä.

Onko laite täysin eristetty?

Tiivistynyt vesi voi vuotaa.

Toimiiko poisto esteettömästi?

Tiivistynyt vesi voi vuotaa.

Vastaako syöttöjännite laitteen
tyyppikilvessä ilmoitettua
jännitettä?

Laite voi toimia virheellisesti tai
sen osat voivat palaa
kuumetessaan.

Onko johdot ja putket
asennettu oikein?

Laite voi toimia virheellisesti tai
sen osat voivat palaa
kuumetessaan.

Onko yksikkö turvallisesti
maadoitettu?

Sähkövuodon vaara.

Onko johdotuksen koko
teknisten tietojen mukainen?

Laite voi toimia virheellisesti tai
sen osat voivat palaa
kuumetessaan.

Onko sisä- tai ulkoyksikön
ilmanotto tai -poisto estynyt?

Jäähdytys voi olla
riittämätöntä.

Onko kylmäaineputkiston
pituus ja ylimääräinen
kylmäainemäärä merkitty
muistiin?

Laitteessa olevan
jäähdytysaineen määrä on
epäselvä.

Tarkistus

Kiinnitä yksikön runkoon lisälämpöeristettä, jos välikaton
kosteus saattaa olla yli 80%. Käytä lämpöeristeenä vähintään
10 mm paksua lasivillaa, polyeteenivaahtoa tai vastaavaa.
(1) Valitse asiakkaan hyväksymä asennuspaikka, joka täyttää
seuraavat ehdot.
• Sisäyksikön yläosasta (sisältää katon takaosan) ei pääse
tippumaan vettä kylmäaineputkistosta.
tyhjennysputkesta, vesiputkesta jne.
• Riittävä ilman jakautuminen voidaan varmistaa.
• Paikka, jossa mikään ei estä ilman kulkua.
• Paikka, jossa tiivistynyt vesi voidaan poistaa
asianmukaisesti.
• Jos tukevat rakenneosat eivät ole tarpeeksi vahvoja
kannattamaan yksikön painoa, yksikkö saattaa pudota
ja aiheuttaa vakavia vammoja.
• Valekatto ei ole selkeästi kallistunut.
• Paikka, jossa syttyvän kaasun vuodosta ei ole pelkoa.
• Paikka, jossa on riittävästi tilaa huolto- ja korjaustöiden
suorittamista varten. (Katso kuva 1)
• Sisä- ja ulkoyksikön välinen putkiston on oltava sallitun
rajan sisällä. (Katso lisätietoja ulkoyksikön
asennusoppaasta.)

• Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtajohto ja yhdysjohdot
vähintään 1 metrin päähän televisioista tai radioista
häiriöiden tai kohinan ehkäisemiseksi.
(Radioaalloista riippuen 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä
kohinan poistamiseen.)

Tarkistus

Selititkö ilmastointilaitteen käyttämisen samalla, kun näytit
käyttöoppaan asiakkaalle?

(2) Käytä ripustuspultteja asennukseen. Tarkista, että
katto on riittävän vahva kannattamaan yksikön painon.
Jos tästä ei ole täyttä varmuutta, vahvista kattoa ennen
yksikön asentamista.

≥50

Luovutitko käyttöoppaan ja asennusoppaan asiakkaalle?

470

c. Tarkennuksia käyttöohjeisiin
Käyttöoppaassa kohdat, joissa on merkintä VAROITUS tai
HUOMAUTUS, varoittavat henkilövahinkojen ja laitevaurioiden
vaarasta sekä laitteen yleisestä käytöstä. Tästä syystä sinun täytyy
kertoa kyseinen sisältö kokonaan asiakkaillesi ja pyytää heitä
lukemaan käyttöopas.

2-4

≥650

1

Kuva 1

HUOMAUTUS ASENTAJALLE

• Muista kertoa asiakkaille, kuinka yksikköä käytetään oikein
(etenkin suodattimien puhdistus, eri toimintojen käyttäminen
ja lämpötilan säätäminen) antamalla heidän suorittaa
toimenpiteet itse samalla, kun he katsovat ohjeita.

suomi

ASENNUSPAIKAN VALINTA

HUOMAUTUS

b. Toimituksen yhteydessä tarkistettavat kohteet
Katso myös turvaohjeet.
Tarkistettavat kohteet

3.

1

Huoltotila
Yksikkö: mm

3

4.

VALMISTELUT ENNEN ASENNUSTA

(1) Sisäyksikön ja kannatuspultin suhteelliset asennot. (Katso
kuva 2)
1148
1100

1

5.

SISÄYKSIKÖN ASENNUS

Lisävarusteet on helpompi asentaa ennen sisäyksikön
asentamista.
Käytä asennukseen vain yhtiömme toimittamia tarvikkeita ja
sen määrittämiä osia.
(1) Kiinnitä ripustushakanen ripustuspulttiin. Kiristä sekä yläettä alamutterit tiukasti aluslevyineen.
1

4

3

1296
1380

2

2

5

±150

≥650

3

Erikseen hankittava osa
Aluslevy (tarvike)
Kiristä ylä- ja alapuolelta (kaksoismutteri)

(2) Säädä yksikön korkeus.
(3) Varmista, että yksikkö on vaakatasossa.

600

≥1100
5

1
2
3

6

Kuva 2
1
2
3
4
5
6

1

Ripustuspultti (x4)
Sisäyksikkö
Ilman ulostulo
Ilman sisäänmeno
Huoltotila
Tarkastusluukku
Yksikkö: mm

A

A

2
3
B

(2) Asenna kangasputki ilman poisto- ja tuloaukkoon niin,
että koneen rungon tärinä ei siirry kanavaan tai kattoon.
Kiinnitä myös äänenvaimennusmateriaalia kanavan
sisäpuolelle ja tärinänvaimennuskumi ripustuspultteihin.
(3) Asenna ripustuspultit.
(Käytä pultteja, joiden läpimitta on 10 mm.)
• Asenna laitteisto paikkaan, jossa tukirakenteet ovat
riittävän vahvoja kantamaan laitteiston painon. Käytä
upotettuja proppuja tai ankkuripultteja uudisrakennuksissa ja ankkurointeja vanhoissa rakennuksissa.
Esimerkkiasennus
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Sisäkatto
Ankkuri
Pitkä mutteri tai liitosmutteri
Ripustuspultti
Sisäyksikkö

Huomautus) Kaikki yllä mainitut osat on hankittava erikseen.

4
3

B

5

6

1
2
3
4
5
6

Taso
Vinyyliputki
Ripustushakasen asetuspultti
Eristysmateriaali (tarvike)
Poikkileikkaus A–A
Poikkileikkaus B–B

• Suorista yksikkö vesivaa'an avulla asennuksen aikana.
Jos yksikkö ei ole suorassa, siitä voi tulla vesivuotojen
lähde.
• Kun suoristat yksikköä, tarkasta kaikki neljä kulmaa
vesivaa'an tai vettä sisältävän vinyyliputken avulla.
(Katso yllä oleva kuva.)
(4) Kiristä ylemmät mutterit.
(5) Eristä ripustimen kiinnikkeet poistopuolella eristysmateriaalilla (×2). Eristä reunat niin, että ripustimen
kiinnikkeiden pinta ja reunat eivät ole näkyvissä.
HUOMAUTUS
Yksikön asettaminen vastakkaiseen kulmaan
tyhjennysputkeen nähden voi aiheuttaa vesivuotoja.

4
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6.

KYLMÄAINEPUTKISTON ASENNUS

Katso ulkoyksikön kylmäaineputkien asennusohjeita
sen asennusoppaasta.
Tee lämpöeristystyöt kokonaisuudessaan kaasuputkien
ja nesteputkien molemmilla puolilla. Muuten seurauksena
saattaa olla vesivuoto.
Lämpöpumppua käytettäessä kaasuputken lämpötila voi olla
jopa 120°C, joten käytä riittävän eristyskykyistä eristystä.)
Mikäli kylmäaineputkiston lämpötila voi ylittää 30°C tai
suhteellinen kosteus on yli 80%, vahvista kylmäaineen
eristystä. (20 mm tai paksumpi) Tiivistysaineen pinnalle
saattaa muodostua kondensaatiota.
Tarkista käytettävän kylmäaineen tyyppi ennen putkien
asentamista. Oikea toiminta ei ole mahdollista, jos
kylmäainetyypit ovat erilaisia.

1

2
3
4

1
2
3
4

Momenttiavain
Kiintoavain
Putkiliitos
Laippamutteri

HUOMAUTUS
• Käytä käytössä olevan kylmäaineen mukaista
putkileikkuria ja laippaa.
• Levitä laipan osien sisälle joko eetteri- tai esteriöljyä
ennen liittämistä.
• Jotta putkeen ei pääsisi kertymään pölyä, kosteutta tai
muita vieraita aineita, purista sen pää kiinni tai peitä se
teipillä.
• Kylmäainepiiriin ei saa päästää mitään muuta ainetta,
esim. ilmaa, typpeä tms., kuin määrättyä kylmäainetta.
Jos kylmäainekaasua pääsee vuotamaan työskentelyn
aikana, tuuleta huone välittömästi huolellisesti.
• Ulkoyksikkö on täytetty kylmäaineella.
• Käytä piirustuksen mukaisesti sekä mutteri- että momenttiavainta laitteen putkien liittämiseen ja irrottamiseen.
• Laippamutterin murtumisen ja kaasuvuotojen estämiseksi
käytä alla olevan piirustuksen mukaisesti aina sekä mutteriettä momenttiavainta laitteen putkien liittämiseen ja
irrottamiseen.
• Katso laippamutterin välysten mitat taulukosta 2.
• Kun kiinnität laippamutteria, sivele laippa (vain sisäpuolelta)
eetteri- tai esteriöljyllä, pyöritä kolme–neljä kertaa, ja ruuvaa
sitten kiinni.
• Katso kiristysmomentti taulukosta 2.
• Jos kylmäainetta vuotaa työn aikana, tuuleta.
Taulukko 2
Laipan
mitat
A (mm)

Kiristysmomentti

Ø6,4
(1/4")

14,2 – 17,2 N·m

8,7–9,1

Ø9,5
(3/8")

32,7 – 39,9 N·m

12,8–13,2

Ø12,7
(1/2")

49,5 – 60,3 N·m

16,2–16,6

Ø15,9
(5/8")

61,8 – 75,4 N·m

19,3–19,7

HUOMAUTUS
Muista eristää kaikki asennuksessa käytettävät putket
yksikön sisällä olevaan putkiliitokseen asti. Esiin jääneet
putket voivat aiheuttaa kondensaatiota tai palovammoja,
jos niitä kosketaan.

1
4

2
5
3
4

1

5

7

A

0

45 ±2

0
0

90 ±2

R0.4-0.8

Käytä vain päärungon mukana toimitettuja
laippamuttereita.
1

suomi

Käytä taulukkoa 3 apuna, jos momenttiavainta ei ole
käytettävissä. Kun työ on valmis, tarkista, ettei kaasuvuotoja
ole. Kun laippamutteria kiristetään avaimella, vääntömomentti
nousee yhtäkkiä. Kiristä mutteria tästä kohdasta taulukossa 3
näytettyyn kulmaan.
Kuusiokantapulttien (tarvike), joilla kiinnitetty putki (tarvike)
liitetään yksikköön, kiristysmomentti on 21,5–28,9 N·m.
• Kun olet tarkistanut putkiliitoksen kaasuvuotojen varalta,
muista eristää neste- ja kaasuputkisto alla olevan kuvan
mukaisesti.

6

HUOMAA

1

Kiristäminen liikaa voi vahingoittaa laippaa ja aiheuttaa
kylmäainevuotoja.

Laipan muoto

0

Putken
koko

HUOMAUTUS

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

9

1

Eriste (ei sisälly toimitukseen)
Kiinnitetty putki (tarvike)
Jousialuslevy (tarvike)
Kuusiokantapultti (tarvike)
Älä jätä rakoa
Päärunko
Eriste (kiinnitetty päärunkoon)
Kaasuputki
Nesteputki
Laippamutteri

Käytä esteri- tai eetteriöljyä vain sisäpuolella

5

Taulukko 3

HUOMAA
• Kiinnitettyä putkistoa tarvitaan kaasuputkiston liittämiseen.
Kun liität toimitettua putkistoa, käytä toimitettuja
putkistolaipan kuusiopultteja (2) ja jousialuslevyjä (2).
• Liitä kylmäaineputkisto ja haarat ulkoyksikön mukana
toimitettujen asennusoppaiden mukaisesti.
Liitettävät sisäyksiköt

Kaasuputkiston
läpimitta

Nesteputkiston
läpimitta

FXMQ200MBVE

Ø19,1
Käytä kiinnitettyä
putkistoa.

Ø9,5

FXMQ250MBVE

Ø22,2
Käytä kiinnitettyä
putkistoa.

Ø9,5

Ø6,4 (1/4")

60–90 astetta

Noin 150 mm

Ø9,5 (3/8")

60–90 astetta

Noin 200 mm

Ø12,7 (1/2")

30–60 astetta

Noin 250 mm

Ø15,9 (5/8")

30–60 astetta

Noin 300 mm

TYHJENNYSPUTKISTON ASENNUS

(1) Asenna tyhjennysputket.
• Tyhjennysputkea ei tarvitse asentaa.
• Tyhjennysputken täytyy olla lyhyt, viettää alaspäin
alemmas kuin 1/100 ja estää ilmataskujen
muodostuminen.
• Putkiston läpimitta on sama kuin yhdysputken (PS1B), ja
sen täytyy olla yhtä suuri tai suurempi kuin yhdysputken.
• Jos yhdistät useita tyhjennysputkia, asenna ne alla
esitetyllä tavalla. (Valitse sopiva päätyhjennysputken
paksuus siihen liitettyjen yksiköiden mukaan.)
1
≥100 mm

• Ennen paikallisen jäähdytysputkiston kovajuottamista
putkiston läpi täytyy puhaltaa typpikaasua ilman
poistamiseksi putkista.
Jos kovajuottaminen tehdään ilman typpikaasun puhallusta,
putkiston sisään muodostuu suuri oksidikalvo, joka voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Kun kylmäaineputkistoa kovajuotetaan, kovajuottaminen
voidaan aloittaa vastaa typpikorvauksen jälkeen tai
syötettäessä typpeä kylmäaineputkistoon. Kun tämä on
tehty, kytke sisäyksikkö kartio- tai laippaliitännällä.
• Typpipitoisuuden on oltava 0,02 MPa
paineenalennusventtiilin kanssa, kun kovajuotetaan samalla,
kun syötetään typpeä putkistoon.

1
2

2

Keskustyhjennysputki
Kallistus alaspäin vähintään 1/100

(2) Kun putket on asennettu, tarkista, että vedenpoisto
tapahtuu asianmukaisesti.
• Avaa tarkastusluukku, lisää vähitellen noin 1 l vettä
tippavesialtaaseen ja tarkasta veden poistumisvirtaus.
Tyhjennysputkiin kerääntyvä vesi voi tukkia viemärin.

5
3

4

6

1
2
3
4
5
6

Työkalun suositeltu varren
pituus

Asenna tyhjennysputkisto kuvan osoittamalla tavalla ja ota
huomioon tiivistyminen. Väärin asennettu putkisto voi
vuotaa ja lopulta kastella huonekalut ja tavarat.
Eristä rakennuksen sisällä oleva tyhjennysputki.

KYLMÄAINEPUTKISTOA JUOTETTAESSA
HUOMATTAVAA
Älä käytä juoksutinta juottaessasi kylmäaineputkistoa.
Käytä siksi juottamiseen fosforikuparikovajuotetta
(BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677),
joka ei vaadi juoksutinta.
(Juoksutin vaikuttaa erittäin haitallisesti
kylmäaineputkistoihin. Jos esimerkiksi käytetään
klooripohjaista juoksutinta, se syövyttää putkia, ja etenkin
jos juoksuttimessa on fluoria, se vahingoittaa
kylmäaineöljyä.)

2

Lisäkiristyskulma

7.

HUOMAUTUS

1

Putken koko

6

Kylmäaineputkisto
Juotettava osa
Teippaus
Sulkuventtiili
Paineenalennusventtiili
Typpi

Ei suositella muuten kuin hätätapauksessa
Sinun täytyy käyttää momenttiavainta, mutta jos yksikkö on
pakko asentaa ilman sellaista, noudata alla olevia ohjeita.

1

1

Vedensyöttöportti
HUOMAUTUS

• Tyhjennysputkiliitännät.
Älä liitä tyhjennysputkistoa suoraan viemäriputkiin, jotka
haisevat ammoniakilta. Viemärissä oleva ammoniakki voi
päästä tyhjennysputkien kautta sisäyksikköön ja syövyttää
lämmönvaihdinta.

Kun työ on valmis, tarkista ettei kaasuvuotoja ole.
Kun kiristät laippamutteria mutteriavaimella, tietyssä
kohdassa vääntömomentti äkkiä kasvaa. Kiristä
laippamutteria tästä kohdasta alla näkyvään kulmaan:

6

suomi

8.

SÄHKÖJOHTOJEN ASENNUS

8-1

8-3

YLEISIÄ OHJEITA

• Kaikkien sellaisten osien ja materiaalien, joita ei toimiteta
laitteen mukana, sekä sähkötöiden tulee olla paikallisten
määräysten mukaisia.
• Käytä ainoastaan kuparijohtoa.
• Katso tietoja sähköjohtojen asennuksesta myös
ohjausrasian kanteen kiinnitetystä kytkentäkaaviotarrasta.
• Katso kaukosäätimen asennusoppaasta tietoja sen
johdotuksesta.
• Kaikki sähköasennustyöt tulee antaa valtuutetun
sähköasentajan tehtäväksi.
• Tässä järjestelmässä on useita sisäyksiköitä. Nimeä
jokainen sisäyksikkö: laite A, laite B, jne. Varmista, että
ulkoyksikön ja BS-yksikön päätelevyn johdotus vastaa
toisiaan. Jos ulko- ja sisäyksikön johdotus ja putkitus eivät
vastaa toisiaan, järjestelmä saattaa mennä epäkuntoon.
• Pääkytkin tai muu irtikytkentätapa, jossa on kaikkien napojen
kontaktin erotus, täytyy asentaa kiinteään johdotukseen
asianmukaisten paikallisten ja kansallisten määräysten
mukaisesti.
Huomaa, että toiminta käynnistyy automaattisesti uudelleen,
jos päävirransyöttö kytketään pois päältä ja kytketään sitten
uudelleen päälle.
• Katso ulkoyksikön mukana toimitetusta asennusoppaasta
tietoja yksikköön kytkettävän tehonsyöttöjohdon
vahvuudesta, pääkatkaisijan tehosta ja johdotuksesta.
• Muista maadoittaa ilmastointilaite.
• Älä liitä maajohtoa kaasu- ja vesiputkiin, ukkosenjohdattimiin
tai puhelimen maadoitukseen.
• Kaasuputket: voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon
kaasuvuodon sattuessa.
• Vesiputket: ei maadoitustehoa, jos käytetään kovia
vinyyliputkia.
• Puhelimen maadoitusjohdot tai ukkosenjohdattimet:
voivat aiheuttaa poikkeuksellisen suuren sähköjännitteen
maahan ukonilman aikana.

8-2

Malli
FXMQ200MBVE
FXMQ250MBVE

Koko

H05VVU3G

Koon
täytyy
täyttää
paikalliset
määräykset.

FXMQ200MBVE

FXMQ250MBVE

Johdin

Koko

Suojattu
johto
(2 johdinta)

0,75–
1,25 mm

2

HUOMAA
1. Sisä- ja ulkoyksiköiden välisen tiedonsiirtojohdotuksen ja
sisäyksikön ja kaukosäätimen välisen johdotuksen
maksimipituudet ovat seuraavat:
(1) Ulkoyksikkö–sisäyksikkö:
Maks. 1000 m (johdotuksen kokonaispituus: 2000 m)
(2) Sisäyksikkö–kaukosäädin:
Enintään 500 m

9.
9-1

JOHDOTUSESIMERKKI JA
KAUKOSÄÄTIMEN ASETUKSET
JOHTIMIEN LIITTÄMINEN

(Irrota ohjausrasian kansi ja johdin alla olevan kuvan
mukaisesti.)

4

1

2

5

Tuuletinmoottori

Hz

Voltit

Jännitealue

MCA

MFA

kW

FLA

50

220240

Maksimi 264
Minimi 198

10,3

16

1,100

4,3

10,3

16

1,100

5,6

6

1
2
3
4
5
6
7

suomi

Johto

Kaukosäätimen johto
Tiedonsiirtojohto

3

Virransyöttö

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

Virransyöttökaapeli

Malli

SÄHKÖISET OMINAISUUDET
Yksiköt

ERIKSEEN HANKITTAVIEN JOHTIMIEN
TEKNISET TIEDOT

7

Kaukosäätimen kaapelointi (asennuspaikalla tehtävä
johdotus)
Viestilinjan kaapelointi (asennuspaikalla tehtävä
johdotus)
Ohjausrasian kansi
Tehonsyöttöjohtimet (asennuspaikalla tehtävä
johdotus)
Maadoitusjohto
Nippuside (tarvike)
Johdinpidike

7

1

2. Liitinruuvien kiristysmomentti.
• Käytä sopivaa ruuviavainta liitinruuvien kiristämiseen.
Jos ruuviavaimen kärki on liian pieni, ruuvin kanta voi
vahingoittua eikä ruuvia voi kiristää kunnolla.
• Jos liitinruuveja kiristetään liikaa, ruuvit voivat vaurioitua.
• Katso taulukosta 4 liitinruuvien kiristysmomentit.

3

2
X27A

X1M
X2M

Taulukko 4
Liitin

5

4

1
2
3
4
5
6

6

Kaukosäätimen johto
Kaukosäätimen riviliitin
Virtakaapelin riviliitin
Tiedonsiirtojohto
Puristimet (tarvike)
Virtajohto ja maadoitusjohto
HUOMAUTUS

• Muista kiinnittää tiivistysmateriaali tai tiivistemassa
(hankitaan asennuspaikalla) johdotuksen reikään, jotta
ulkopuolelta ei pääse sisään vettä, hyönteisiä tai muuta
vastaavaa. Muuten ohjausrasiaan saattaa syntyä oikosulku.
• Kun puristat johtoja, varmista ettei liitoksiin kohdistu
jännitystä käyttämällä toimitukseen kuuluvaa puristinmateriaalia. Tarkista myös sähkötöitä tehtäessä, että
ohjausrasian kansi menee tiiviisti paikalleen järjestämällä
johtimet siististi ja kiinnittämällä ohjausrasian kansi kunnolla.
Kun kiinnität ohjausrasian kantta, varmista ettei reunojen
väliin jää johtimia. Estä johtimien vaurioituminen vetämällä
ne reikien läpi.
• Varmista, että kaukosäätimen, yksiköiden väliset johdot ja
muut sähköjohdot eivät kulje samoissa paikoissa yksikön
ulkopuolella, vaan että niiden välissä on vähintään 50 mm
tilaa. Muuten ulkoiset häiriöt (ulkoinen kohina) voivat
aiheuttaa toimintahäiriöitä tai laitteen särkymisen.

Koko

Kiristysmomentti

M3.5

0,79 – 0,97 N·m

Virtakaapelin riviliitin

M4

1,18 – 1,44 N·m

Maadoitusnapa

M5

3,02 – 4,08 N·m

Kaukosäätimen riviliitin (6P)

3. Älä kytke erikokoisia johtoja samaan maadoitusliittimeen.
Löysä liitäntä voi aiheuttaa heikentää suojausta.
4. Pidä viestilinjan johdotus yksikön ulkopuolella vähintään
50 mm:n päässä tehonsyötön johdotuksesta. Laitteisto voi
toimia väärin, jos siinä esiintyy sähköistä (ulkoista) kohinaa.
5. Katso lisätietoja kaukosäätimen johdotuksesta sen mukana
toimitetusta asennusohjeesta.
6. Älä koskaan liitä tehonsyötön johdotusta kaukosäätimen riviliittimeen. Tällainen virhe voi vahingoittaa
koko järjestelmää.
7. Käytä ainoastaan ilmoitetun kaltaisia johtoja ja kytke johdot
tukevasti liittimiin. Huolehdi, että johdot eivät aiheuta
ulkoista rasitusta liittimille. Pidä johdot järjestyksessä niin,
että ne eivät haittaa muiden laitteiden käyttämistä, esim.
ohjausrasian kannen avaamista. Varmista, että kansi
sulkeutuu tiukasti. Huonosti tehdyt liitokset saattavat
aiheuttaa ylikuumenemisen ja pahimmassa tapauksessa
sähköiskun tai tulipalon.

[HUOMIOITAVAA]
1. Käytä pyöreitä kutistustyyppisiä liittimiä johtimien
liittämiseen tehonsyötön riviliittimeen.
Jos sellaisia ei ole saatavana, noudata johdotuksessa
seuraavia ohjeita.
• Älä liitä halkaisijaltaan erikokoisia johtoja samaan
virtalähteen liittimeen.
(Löysä liitäntä voi aiheuttaa ylikuumenemista.)
• Käytä ohjeiden mukaista sähköjohtoa. Liitä johto
kunnolla liittimeen. Kiinnitä johto paikalleen
kohdistamatta liikaa voimaa liittimeen.
1

2
3

1
2
3

8

Eristysholkki
Kutistustyyppinen rengasliitin
Sähköjohtojen asennus

suomi

9-2 KYTKENTÄESIMERKKI

2. Ryhmäohjaus tai käyttö 2 kaukosäätimellä

• Asenna jokaisen yksikön virtajohtoon kytkin ja sulake
piirroksen osoittamalla tavalla.

220-240V
1
1
50Hz L N

ESIMERKKI TÄYDELLISESTÄ JÄRJESTELMÄSTÄ
(3 JÄRJESTELMÄÄ)
3

1

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

3

4

4

2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

1
2
3
4
5
6
7
8

8

Virransyöttö
Pääkytkin
Virtajohdot
Tiedonsiirtojohto
Kytkin
Sulake
BS-yksikkö (vain lämmön talteenottojärjestelmä)
Sisäyksikkö
Kaukosäädin

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

220-240V
1
50Hz
N

1
L

1

L N

220-240V
1
50Hz

P1 P2 F1 F2 T1 T2

4

suomi

P1 P2 F1 F2 T1 T2

5
P1 P2

1
2
3
4
5
6
7

LN

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

Virransyöttö
Ulkoyksikkö
Järjestelmä nro 1
Sisäyksikkö A
Sisäyksikkö B
Sisäyksikkö C
Myötävirrassa viimeinen sisäyksikkö

P1 P2

LN

1
L N

7

8

Control box

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

3

5

L N

2

1

L N

4

220-240V
1
50Hz

Control box

P1 P2 F1 F2 T1 T2

220-240V
1
50Hz

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P 1 P2

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

6

L N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

1
2
3
4
5
6

4
Control box

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

6
P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

Virransyöttö
Ulkoyksikkö
Järjestelmä nro 2
Sisäyksikkö A
Sisäyksikkö B
Sisäyksikkö C
Myötävirrassa viimeinen sisäyksikkö
Käyttö 2 kaukosäätimellä

220-240V
1
1
50Hz L N

3

LN

7
LN

3. Kun käytössä on BS-yksikkö

1. Käytettäessä yhtä kaukosäädintä yhtä sisätiloihin
asennettavaa laitetta kohden (normaalikäyttö)

Control box

P1 P2 F1 F2 T1 T2

Huomautus: Sisäyksikön osoitetta ei tarvitse määrittää, kun
käytetään ryhmäohjausta. Osoite asetetaan automaattisesti,
kun virta kytketään.

9

2

LN

P1 P2

7

220-240V
1
1
50Hz L N

6

5
LN

5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

Control box

P1 P2

Virransyöttö
Ulkoyksikkö
Järjestelmä nro 3
Haaravalitsinyksikkö
Sisäyksikkö A
Myötävirrassa viimeinen sisäyksikkö

P1 P2

[HUOMIOITAVAA]
1. Yhtä kytkintä voidaan käyttää saman järjestelmän
yksiköiden virransyöttöön. Haaran kytkimet ja haaran
virrankatkaisijat tulee kuitenkin valita huolellisesti.
2. Älä maadoita laitteita kaasu- tai vesiputkiin,
ukkosenjohdattimiin tai puhelimen maadoitukseen.
Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.

9

9-3

OHJAUS KAHDELLA KAUKOSÄÄTIMELLÄ
(yhden sisäyksikön ohjaus kahdella
kaukosäätimellä)

• Ohjattaessa 2 kaukosäätimellä aseta yksi kaukosäädin
pääsäätimeksi (Main) ja toinen alasäätimeksi (Sub).
< Vaihto Main -> Sub ja päinvastoin >
Katso lisätietoja kaukosäätimen asennusoppaasta.
< Johdotusmenettely >
(1)Irrota ohjausrasian kansi.
(2)Tee lisäkytkennät kaukosäätimestä 2 (Sub)
kaukosäätimen riviliittimen (X1M) liittimiin (P1·P2)
ohjausrasiassa.

(2) Käynnistys
• Taulukossa 5 selitetään tulon A vaikutuksesta
käynnistyvä pakotettu off- ja on/off-käyttö.
Taulukko 5
PAKOTETTU OFF

ON/OFF-käyttö

Tulo ON pysäyttää käytön (mahdotonta
kaukosäätimien avulla).

Tulo OFF → ON
käynnistää yksikön.

Tulo OFF sallii ohjauksen kaukosäätimellä.

Tulo ON → OFF
sammuttaa yksikön.

(3) PAKOTETTU OFF- ja ON/OFF-käytön valitseminen
• Kytke virta yksikköön ja valitse sitten toiminta
kaukosäätimellä.

9-5 KESKUS OHJAUS

1

• Keskitetyssä ohjauksessa on tarpeen määrittää
ryhmänumero. Voit katsoa lisätietoja keskitetyn ohjauksen
kunkin valinnaisen ohjaimen oppaasta.

10. KENTTÄASETUS

2

1
2
3

9-4

3

Kaukosäätimen kaapelin (P1, P2) riviliitin (X1M)
Ei napaisuutta
Kaukosäädin 1 (pää)
Kaukosäädin 2 (ala)

ULKOINEN KAUKO-OHJAUS (PAKOTETTU
OFF- JA ON/OFF-KÄYTTÖ)

(1) Johtimien tekniset tiedot ja johdotuksen tekeminen
• Kytke ulkoa tulevat johdot kaukosäätimen riviliittimen
liittimiin T1 ja T2.

F2

T1

T2

FORCED
OFF
1

1

Tulo A

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 ohjeet
yhdessä käyttöoppaan kanssa.
• Älä tee muita kuin taulukossa näkyviä asetuksia.
Ulkoisen staattisen paineen asetukset

Johdon tiedot

Suojattu vinyylijohto tai -kaapeli (2 johdinta)

Halkaisija

0,75–1,25 mm

Pituus

Enintään 100 m

Ulkoinen liitin

Liitin, jonka minimikuormitus on 15 VDC,
1 mA.
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Kun virta on kytketty, tee kenttäasetukset kaukosäätimellä
asennustilan mukaan.
• Tee asetukset 3 kohdassa: "Tilanro", "ENSIMMÄINEN
KOODINRO" ja "TOINEN KOODINRO".

2

Vaihda toinen koodinumero, kuten taulukko 6 näyttää,
liitettävän kanavan ulkoisen staattisen paineen mukaan.
Taulukko 6
Asetus

Tilanumero

Ensimmäinen
koodinro

Toinen
koodinro

Vakio ulkoinen
staattinen
paine

13 (23)

6

1

Korkea
ulkoinen
staattinen
paine

13 (23)

6

2

suomi

11. KOEKÄYTTÖ
Katso lisätietoja ulkoyksikön asennusoppaasta.
• Kaukosäätimen toimintolamppu vilkkuu virhetilanteessa.
Tarkasta nestekidenäytössä näkyvä vikakoodi vian
tunnistamiseksi. Vikakoodien ja niitä vastaavien ongelmien
selostukset löytyvät ulkoyksikön VAROITUKSIA HUOLTOA
VARTEN -tarrasta.
Jos jokin taulukon 7 kohdista näkyy, vika voi olla
kaapeloinnissa tai virrassa, joten tarkista kaapelointi
uudelleen.
Taulukko 7
Kaukosäätimen näyttö
"Keskitetty hallinta" palaa

suomi

Sisältö
• Oikosulku PAKOTETTU OFF
-liittimissä (T1, T2).

"U4" palaa
"UH" palaa

• Ulkoyksikön virta on katkaistu.
• Ulkoyksikköä ei ole kaapeloitu
tehonsyöttöä varten.
• Tiedonsiirtojohto ja/tai Pakotettu
OFF kaapeloitu väärin.

Ei näyttöä

• Sisäyksikön virta on katkaistu.
• Sisäyksikköä ei ole kaapeloitu
tehonsyöttöä varten.
• Kaukosäädin, viestilinja ja/tai
Pakotettu OFF kaapeloitu väärin.
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