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TURVAOHJEET

Tutustu huolellisesti näihin turvallisuusohjeisiin ennen ilmastointi-
yksikön asentamista ja huolehdi siitä, että se asennetaan oikein.

Kun asennus on valmis, suorita koekäyttö vikojen varalta ja selitä
asiakkaalle käyttöoppaan avulla, miten ilmastointilaitetta käytetään ja
hoidetaan. Pyydä asiakasta säilyttämään asennusopas sekä
käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

Tätä ilmastointilaitetta koskee ehto "laitteet, jotka eivät ole julkisessa
käytössä".

Turvaohjeet

Tämä yksikkö on luokan A tuote. Tämä tuote voi aiheuttaa
kotiympäristössä radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän täytyy ryhtyä
asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Varoitus

■ Pyydä jälleenmyyjää tai ammattitaitoista henkilöä suorittamaan
asennus.
Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse. Väärin tehty asennus voi
aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipaloja.

■ Asenna ilmastointilaite tämän asennusoppaan ohjeiden
mukaisesti.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai
tulipaloja.

■ 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 tarvikkeita ja osia.
Muiden kuin ilmoitettujen osien käyttäminen voi aiheuttaa
yksikön putoamisen, vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipalon.

■ Asenna ilmastointilaite tukevalle alustalle, joka kestää yksikön
painon.
Jos alusta on liian heikko, seurauksena voi olla laitteen
putoaminen, mikä voi aiheuttaa vammoja.

■ Suorita ilmoitettu asennustyö ottaen huomioon kovat tuulet,
hirmumyrskyt tai maanjäristykset.
Jos asennuksen aikana ei toimita näin, seurauksena voi olla
yksikön putoamisesta aiheutuvia tapaturmia.

■ Varmista, että yksikölle on varattu erillinen virtapiiri ja että
valtuutettu sähköurakoitsija on tehnyt kaikki sähkötyöt
paikallisten lakien ja säädösten sekä tämän asennusoppaan
mukaisesti.
Liian pieni virransyöttöpiirin kapasiteetti tai sopimattomat
sähkörakenteet saattavat aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.

■ Varmista, että kaikki johdotukset ovat turvallisia, käyttävät
ilmoitettuja johtimia ja että liitäntöihin tai johtimiin ei kohdistu
rasitusta.
Huonosti tehdyt liitännät tai johtimien kiinnitykset voivat
aiheuttaa epänormaalia lämmönmuodostusta tai tulipalon.

■ Kun kytket virtalähdettä, kaukosäädintä ja viestijohtoja, vedä
johdot niin, että jakorasian kansi voidaan kiinnittää kunnolla.
Jos jakorasian kansi on kiinnitetty väärin, seurauksena voi olla
sähköisku, tulipalo tai liittimien ylikuumeneminen.

■ Jos kylmäainekaasua vuotaa asennuksen aikana, tuuleta alue
välittömästi.
Jos kylmäainetta joutuu tekemisiin avotulen kanssa, myrkyllistä
kaasua saattaa syntyä.

■ Kun asennus on suoritettu, tarkista ettei kylmäainekaasua
vuoda.
Myrkyllistä kaasua saattaa muodostua, jos kylmäainekaasua
vuotaa huoneeseen ja joutuu kosketuksiin tulenlähteen kuten
lämmittimen tai lieden kanssa.

■ Muista sammuttaa yksikkö, ennen kuin kosketat mitään
sähköosaa.

■ Muista maadoittaa ilmastointilaite.
Älä maadoita yksikköä vesijohtoon, ukkosenjohdattimeen tai
puhelimen maahan. Puutteellinen maadoitus työ voi aiheuttaa
sähköiskuja tai tulipaloja.
Salaman tai muun lähteen aiheuttama korkea syöksyvirta voi
vaurioittaa ilmastointilaitetta.

■ Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos maavuotokatkaisinta ei asenneta, seurauksena voi olla
sähköisku tai tulipalo.
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VRV-järjestelmän invertteri-ilmastointilaitteet
Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi Asennusopas

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN
ASENNUSTA.

SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS SOPIVASSA PAIKASSA
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

VAROITUSTEN noudattamatta jättämisestä saattaa koitua
vakavia seurauksia kuten kuolema tai vaikea vamma.

HUOMAUTUSTEN noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
vammoja tai laitteiston vaurioitumisen.
Asennusopas
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Huomautus

■ Asenna poistoputket tämän asennusoppaan ohjeiden
mukaisesti hyvän tyhjennyksen varmistamiseksi, ja eristä putket
vesihöyryn tiivistymisen estämiseksi.
Poistoputkien väärä asennus voi aiheuttaa sisällä vesivuotoja ja
omaisuusvahinkoja.

■ Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtajohto ja yhdysjohdot vähintään
1 metrin päähän televisioista tai radioista kuvahäiriöiden tai
kohinan ehkäisemiseksi.
(Saapuvan signaalin voimakkuuden mukaan 1 metrin etäisyys ei
välttämättä riitä kohinan poistamiseen.)

■ Kaukosäätimen (langattoman) lähetysetäisyys voi olla pienempi
huoneissa, joissa on loistelamppuja (vaihtomuunnin- tai
pikakäynnistystyyppi).
Asenna sisäyksikkö mahdollisimman kauas loisteputkista.

■ Älä asenna ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin:

■ Paikat, joissa on mineraaliöljysumua, öljysumua tai
esimerkiksi keittiöstä syntyvää höyryä.
Muoviosat voivat turmeltua ja irrota, mistä voi seurata
vesivuoto.

■ Paikat, joissa syntyy syövyttävää kaasua, esimerkiksi
rikkihappokaasua.
Kupariputkien tai juotettujen osien syöpyminen voi aiheuttaa
kylmäainevuotoja.

■ Paikat, joiden lähellä on sähkömagneettista säteilyä
lähettäviä laitteita.
Sähkömagneettinen säteily voit häiritä ohjausjärjestelmän
toimintaa ja aiheuttaa yksikön toimintahäiriöitä.

■ Paikat, joissa tulenarkaa kaasua voi vuotaa, joiden ilmassa
on hiilikuituja tai helposti syttyvää pölyä tai joissa käsitellään
höyrystyviä tulenarkoja aineita kuten tinneriä tai bensiiniä.
Yksikön käyttäminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa
tulipalon.

ENNEN ASENNUSTA

■ Kun poistat yksikköä pakkauksestaan, nosta sitä tarttumalla
neljään nostokorvakkeeseen ilman, että etenkään kylmäaine-
putkistoon, tyhjennysputkistoon, laippoihin ja muihin hartsiosiin
kohdistuu painetta.

■ Tarkista käytettävän R410A-kylmäaineen tyyppi ennen yksikön
asennusta. (Väärän kylmäaineen käyttö estää yksikön
normaalin toiminnan.)

■ Asennukseen tarvittavien varusteiden on oltava sinun
hallussasi, kunnes asennustyö on suoritettu. Älä hävitä niitä!

■ Valitse kuljetustapa.

■ Jätä laite pakkaukseensa, kunnes se on kuljetettu asennus-
paikkaan. Kun 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 kpl). Älä käytä voimaa kylmä-
aineputkistoon, tyhjennysputkistoon, laippoihin tai muoviosiin.

■ Katso ulkoyksikön asennusohjeita sen asennusoppaasta.

■ Älä asenna tai käytä laitetta alla olevan 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.)

■ 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.

■ Sekä sisä- että ulkoyksikkö voidaan sijoittaa toimisto- tai
kevyeen teollisuusympäristöön.
Kotikäyttöön asennettuna se saattaa aiheuttaa
sähkömagneettisia häiriöitä.

Varotoimenpiteet

■ 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.

Tarvikkeet

Tarkasta, että laitteesi mukana tulevat seuraavat lisävarusteet. Katso
alla olevasta kuvasta lisävarusteiden sijainti.

Huomioitavaa

Tarvikkeita tarvitaan ilmastointilaitteen asennukseen. Muista säilyttää
ne, kunnes asennus on suoritettu.

1 Tarvikkeet

2 Asennus- ja käyttöopas

Metallipuristin 1

Tyhjennysletku 1

Eriste asennusta varten:

• kaasuputkea varten 
(paksu)

1

• nesteputkea varten 
(ohut)

1

Tiivistetyyny

• Suuri
(tummanharmaa)

1

• Keskikokoinen
(tummanharmaa)

2

Johdinpidike 9

Putkien laipparuuvit 10(*)

18(**)

26(***)

1

2
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Valinnaiset lisävarusteet

Kaukosäätimiä on kahta eri tyyppiä: langallisia ja langattomia. Valitse
kaukosäädin Taulukko 1 asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja asenna
se sopivaan paikkaan.

Taulukko 1

Ole erityisen huolellinen seuraavia kohteita 
asennettaessa ja tarkasta ne asennuksen jälkeen

Asennuksen jälkeen tarkastettavat kohteet

Toimituksen yhteydessä tarkastettavat kohteet

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.

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.

Aluslevy 8

Aluslevyn kiinnityslevy 4

Johtimien tiiviste (pieni) 
(harmaa)

2

Johtimien kiinnike 2

Johtimien kiinnitysruuvi 2

Asennusopas
Käyttöopas

1

(*) Mallia FXMQ40 varten.
(**) Mallia FXMQ50~80 varten.
(***) FXMQ100+125.

Kaukosäädintyyppi Jäähdytysmalli Lämpöpumppumalli

Johdollinen tyyppi

Johdoton tyyppi

HUOMAA Jos haluat käyttää kaukosäädintä, jota ei ole mainittu
kohdassa "Taulukko 1" sivulla 3, valitse sopiva
kaukosäädin tutustumalla luetteloihin ja teknisiin
materiaaleihin.

OPERATION MANUAL

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

∂�ÏÏËÓ
ÈÎ¿

Portugues

Dansk

Installation manual

Split S
ystem air conditioners

Installationsanleitung

Split-B
aureihe Klimageräte

Manuel d'installation

Climatiseurs de la série Split

Montagehandleiding

Split-systeem airconditioners

Manual de instalación

Acondicionadores de aire serie Split

Manuale d'installazione

Climatizzatori serie Split

EÁ¯
ÂÈÚ›‰

ÈÔ Â
ÁÎ·

Ù¿Û
Ù·Û

Ë˜

KÏÈÌ
·ÙÈÛ

ÙÈÎ¿
 Sp

lit

Manual de instalação

Aparelhos de ar condicionado da série Split

Installationsvejledning

Klimaanlag i opdelt system

FDBQ25B7V1

Split s
eries room air conditioners

Multi s
ystem room air conditioners

Split s
eries room air conditioners

Multi s
ystem room air conditionersINSTALLATION MANUAL

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

∂�ÏÏËÓ
ÈÎ¿

Portugues

Dansk

Installation manual

Split S
ystem air conditioners

Installationsanleitung

Split-B
aureihe Klimageräte

Manuel d'installation

Climatiseurs de la série Split

Montagehandleiding

Split-systeem airconditioners

Manual de instalación

Acondicionadores de aire serie Split

Manuale d'installazione

Climatizzatori serie Split

EÁ¯
ÂÈÚ›‰

ÈÔ Â
ÁÎ·

Ù¿Û
Ù·Û

Ë˜

KÏÈÌ
·ÙÈÛ

ÙÈÎ¿
 Sp

lit

Manual de instalação

Aparelhos de ar condicionado da série Split

Installationsvejledning

Klimaanlag i opdelt system

FDBQ25B7V1

Merkitse 
tarkistetut 

kohteet merkillä 
✓

■ Onko sisä- ja ulkoyksikkö 
kiinnitetty tukevasti?

Yksiköt voivat pudota, täristä tai 
aiheuttaa melua.

■ Onko ulkoyksikön asennus 
suoritettu?

Yksikkö voi toimia virheellisesti 
tai sen osat voivat palaa 
loppuun.

■ Onko kaasuvuototesti 
suoritettu?

Ei jäähdytystä eikä lämmitystä.

■ Onko laite täysin eristetty? 
(kylmäaineputket, 
tyhjennysputket ja kanava)

Tiivistynyt vesi voi vuotaa.

■ Toimiiko poisto 
esteettömästi?

Tiivistynyt vesi voi vuotaa.

■ Vastaako jännite 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 laite maadoitettu 
turvallisesti?

Laite on vaarallinen 
muuttuessaan jännitteiseksi.

■ Onko johdotuksen koko 
teknisten tietojen mukainen?

Laite voi toimia virheellisesti tai 
sen osat voivat palaa 
kuumetessaan.

■ Onko sisä- tai ulkoyksikön 
ilmanotto tai -poisto estynyt?

Ei jäähdytystä eikä lämmitystä.

■ Asetettiinko ulkoinen 
staattinen paine?

Ei jäähdytystä eikä lämmitystä.

■ Onko kylmäaineputkiston 
pituus ja ylimääräinen 
kylmäainemäärä merkitty 
muistiin?

Laitteessa olevan 
jäähdytysaineen määrä on 
epäselvä.

■ Tarkistitko, että johtojen 
liitäntäruuveja ei ole löysällä?

Sähköisku tai tulipalo.

Merkitse tarkistetut 
kohteet merkillä ✓

■ Onko ohjausrasian kansi, ilmansuodatin, tuloilmasäleikkö ja 
poistoilmasäleikkö varmasti kiinnitetty?

■ Selititkö toiminnot samalla, kun näytit käyttöoppaan asiakkaalle?

■ Luovutitko käyttöoppaan ja asennusoppaan asiakkaalle?

■ Selititkö asiakkaalle, miten erikseen hankittavia tarvikkeita 
(esim. ilmansuodatin, tuloilmasäleiköt ja poistoilmasäleiköt) 
käsitellään ja puhdistetaan.

■ Luovutitko erikseen hankittavien tarvikkeiden käyttöoppaan 
asiakkaalle?
Asennusopas
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ASENNUSPAIKAN VALINTA

Pidä kiinni ripustuskoukuista, jos sisä- ja ulkoyksiköitä siirretään
pakkausten avaamisen aikana tai sen jälkeen. Älä kohdista
tarpeetonta voimaa muihin osiin, etenkään kylmäaineputkistoon,
tyhjennysputkistoon ja laippoihin. 

Lisää lämmöneristysmateriaalia sisäyksikköön, jos lämpötila
välikaton yläpuolella todennäköisesti ylittää 30°C ja suhteellinen
kosteus 80%. 

Varmista, että eristysmateriaali on tehty lasivillasta tai polyeteeni-
vaahdosta, sen paksuus on vähintään 10 mm ja että se mahtuu
välikatossa olevaan aukkoon.

1. Valitse asiakkaan hyväksymä asennuspaikka, joka täyttää
seuraavat ehdot.

■ Paikka, josta viileää (lämmintä) ilmaa leviää koko
huoneeseen.

■ 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.

■ Paikka, jossa alaslaskettu katto ei ole selvästi kallellaan.

■ Paikka, jossa syttyvän kaasun vuodosta ei ole pelkoa.

■ Paikka, jossa on riittävästi tilaa huolto- ja korjaustöiden
suorittamista varten.

■ Paikka, jossa sisä- ja ulkoyksiköiden väliset putket ovat
sallittujen rajojen sisällä. (Katso lisätietoja ulkoyksikön
asennusoppaasta.)

2. Käytä ripustuspultteja sisäyksikön asennukseen. Tarkista, että
asennuspaikka kestää sisäyksikön painon. Kiinnitä ripustuspultit
tarvittaessa asianmukaisilla palkeilla.

VALMISTELUT ENNEN ASENNUSTA

1. Tarkista katon aukon ja yksikön ripustuspultin suhteellinen
sijainti.

■ Valmistele ohjausrasian ja tyhjennyspumpun kunnossapitoa,
tarkastusta ja muuta huoltoa varten yksi seuraavista
huoltotiloista.

1. Tarkastusluukku 1 (450x450) ohjausrasiaa varten ja
vähintään 300 mm tilaa tuotteen alaosaa varten.

1 Lattiapinta-ala

2 Välikatto

HUOMAA ■ Mitta H1 ilmoittaa tuotteen korkeuden.

■ Määritä mitta H2 säilyttämällä laskeva kulma
(vähintään 1/100) kuten kohdassa
"Poistoputkiston asennus" sivulla 8.

■ Mitat osoittavat asennukseen tarvittavan
vähimmäistilan.

HUOMAUTUS

■ 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.)

■ Jos asennetaan langaton kaukosäädin, sen
lähetysetäisyys voi olla lyhyempi, jos
huoneeseen on asennettu invertteri- tai nopeasti
syttyvä loisteputki.
Pidä vastaanotin ja loisteputki mahdollisimman
kaukana toisistaan.
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2. Tarkastusluukku 1 (450x450) ohjausrasiaa ja tarkastus-
luukkua 2 varten tuotteen alaosassa (katso
aksiaalisuuntanäkymä A). Katso mitat B, C ja D alla
olevasta taulukosta.

3. Tarkastusluukku 3 tuotteen alaosaa ja ohjausrasian
alaosaa varten (katso aksiaalisuuntanäkymä A-2). Katso
mitat B, C ja D alla olevasta taulukosta.

■ Määritä mitta H3 säilyttämällä laskeva kulma (vähintään 1/
100) kuten kohdassa "Poistoputkiston asennus" sivulla 8.

2. Kiinnitä kangasputket ilman poisto- ja tuloaukkoon iin, että
yksikön tärinä ei siirry kanavaan tai kattoon. Lisää
äänenvaimennusmateriaalia (eristysmateriaalia) kanavan
sisäseinään ja tärinänvaimennuskumia ripustuspultteihin (katso
"Kanavan asennus" sivulla 9).

3. Avaa asennusreiät (jos välikatto on jo olemassa).

■ Avaa asennusreiät välikattoon. Vedä kylmäaineputket,
tyhjennysputket, virtakaapeli, tiedonsiirtojohdot ja kauko-
säätimen johdon yksikön putki- ja johtoliitäntäporttiin.
 Jos asennetaan langaton kaukosäädin, katso ohjeita
langattoman kaukosäätimen asennusoppaasta.
Katso "Kylmäaineputkiston asennus" sivulla 6,
"Poistoputkiston asennus" sivulla 8 ja "Johdotusesimerkki ja
kaukosäätimen asetukset" sivulla 11.

■ Välikattorakenne voi vaatia vahvistusta sen pitämiseksi
suorassa ja sen tärinän ehkäisemiseksi asennusreikien
avaamisen jälkeen. Kysy lisätietoja rakennus- tai
sisäurakoitsijalta.

4. Asenna ripustuspultit. Varmista, että ripustuspulttien koko on
M10.

Käytä ankkurointeja, jos ripustuspultit ovat jo olemassa.
Muussa tapauksessa käytä upotettuja proppuja ja upotettuja
ankkuripultteja, jotka kantavat yksikön painon. Säädä etäisyys
katon pintaan etukäteen.

1 Tarkastusluukku (välikaton aukko)

2 Tarkastusluukku

3 Ohjausrasia

4 Välikatto

5 Tarkastusluukku 1 (450x450)

6 Tarkastusluukku 2

1 Tarkastusluukku (välikaton aukko)

2 Tarkastusluukku

3 Ohjausrasia

4 Välikatto

5 Tarkastusluukku 3

Malli B C D

FXMQ40 700 738 1000

FXMQ50~80 1000 1038 1300

FXMQ100+125 1400 1438 1700

700

≥2
00

B

*H
3≥

20

A

1

3

42

5

3

6

A-1

*H
3≥

20

A

1

3

42

5 3
A-2

700

D
=

B
+

30
0

1 Kattolaatta

2 Ankkuri

3 Pitkä mutteri tai liitosruuvi

4 Ripustuspultti

5 Sisäyksikkö

HUOMAA Yllä mainittuja osia ei toimiteta laitteen mukana.

1

2
3
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SISÄYKSIKÖN ASENNUS

Lisävarusteiden (myydään erikseen) asentaminen voi olla
helpompaa ennen sisäyksikön asentamista. Katso myös
lisävarusteiden asennusoppaat.

Käytä asennukseen tarvikkeita ja ilmoitettuja osia.

1. Asenna sisäyksikkö tilapäisesti.
Kiinnitä ripustushakaset ripustuspultteihin Muista kiinnittää ja
kiristää jokaisen ripustushakasen mutteri ja aluslevy
ripustushakasen ylä- ja alapuolelta. Näin ripustushakasen
aluslevyn putoaminen voidaan estää, jos käytettiin aluslevyn
kiinnityslevyä.

2. Tee säädöt niin, että yksikkö on oikeassa asennossa.

3. Tarkasta yksikön korkeusasema.

4. Irrota aluslevyjen kiinnityslevyt, jotka estävät ripustushakasten
aluslevyjen putoamisen, kiristä yläpuolen mutterit ja kiinnitä
yksikkö tukevasti.

KYLMÄAINEPUTKISTON ASENNUS

Ulkoyksikön kylmäaineputkistoa koskevat tiedot löytyvät ulkoyksikön
mukana toimitettavasta asennusoppaasta.

Tee lämmöneristystyöt sekä kaasu- että nesteputkissa, muuten
seurauksena voi olla vesivuoto.

Käytä lämmöneristysmateriaalia, joka kestää 120°C lämpötilan.

Vahvista kylmäaineputkiston eristysmateriaalia, jos ympäristön
lämpötila on korkea. Muuten eristysmateriaalin pinnalle saattaa
tiivistyä kosteutta.

Varmista ennen kylmäaineputkiston asennusta, että kylmäaine on
R410A. Jos kylmäaine on jokin muu, ilmastointilaite ei toimi
normaalisti.

1. Liitä putkisto.

■ Ulkoyksikkö on täytetty kylmäaineella.

■ Käytä piirustuksen mukaisesti sekä mutteri- että
momenttiavainta laitteen putkien liittämiseen ja irrottamiseen.

■ Katso kohdasta "Taulukko 2" sivulla 7 laippamutterin välysten
mitat.

■ Käytä yksikön mukana toimitettua laippamutteria.

■ Levitä laipan osien ympärille joko eetteri- tai esteriöljyä
ennen liittämistä.
Voitele tämä kohta eetteri- tai esteriöljyllä.

■ Katso kiristysmomentti kohdasta "Taulukko 2" sivulla 7. Liian
kireälle kiertäminen voi vahingoittaa laippaa.

1 Erikseen hankittavat osa

2 Aluslevy (varuste)

3 Kiristä ylä- ja alapuolelta (kaksoismutteri)

4 Aluslevyn kiinnityslevy (lisävaruste)

5 Mutteri yläpuolella

HUOMAUTUS

Tee asennuksen aikana ilmanpoiston karkaisu ja
suojaa sisäyksikön hartsivalutusastia vierailta aineita,
kuten hitsausroiskeilta.

Muuten seurauksena voi olla vesivuoto hartsi-
valutusastian vaurion, kuten reiän, takia.

1 Ripustushakanen

2 Tuotteen alapuoli

3 Vinyyliputki

4 Vesivaaka

HUOMAUTUS

■ Käytä vesivaakaa ja tarkista, että yksikkö on
asennettu vaakasuoraan (4 suuntaan).

■ Jos vesivaa'an sijaan käytetään vinyyliputkea,
säädä suoruus asettamalla vinyyliputken
kummatkin reunat kiinni tuotteen alaosaan.
Jos tuote asennetaan kallelleen etenkin
tyhjennysputken puoli ylempänä, uimurikatkaisin
ei toimi oikein, ja seurauksena voi olla vesivuoto.

1

2

3 4

5

4 3

2

1

HUOMAUTUS

Tämä tuote käyttää vain uutta kylmäainetta (R410A).
Muista pitää tarvikkeet oikealla puolella ja suorita asennus.

■ Käytä R410A:lle tarkoitettua putkileikkuria ja
laipoitustyökalua.

■ Kun liität laippaa, levitä eetteri- tai esteriöljyä
laippaan.

■ Käytä vain yksikön mukana toimitettua laippamutteria.
(Älä käytä muuta laippamutteria (esimerkiksi tyypin 1
laippamutteria), tai seurauksena voi olla
kylmäainevuoto.)

■ Tee putkiston kovettaminen puristamalla tai
teippaamalla, jotta putkistoon ei pääse likaa, pölyä ja
kosteutta.

HUOMAUTUS

■ Käytä vain määritettyä kylmäainetta kylmäainepiirissä
äläkä päästä kylmäaineeseen ilmaa.

■ Tuuleta huone, jos kylmäainetta vuotaa asennuksen
aikana.

2

3

1

4

1 Momenttiavain

2 Kiintoavain

3 Putkiliitos

4 Laippamutteri
FXMQ40~125PVE
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Taulukko 2

■ Jos momenttiavainta ei ole saatavana, katso vakiotiedot
kohdasta Taulukko 3.
Kun laippamutteria kiristetään avaimella, vääntömomentti
nousee yhtäkkiä. Kiristä laippamutteria lisää kohdassa
Taulukko 3 näytettyyn kulmaan.
Taulukko 3

2. Kun asennus on suoritettu, tarkista, ettei kaasuvuotoja ole.

3. Katso alla oleva kuva ja muista suorittaa putkistoliitosten
lämmöneristys kaasuvuotojen tarkistuksen jälkeen.

■ Käytä neste- ja kaasuputkiston eristystä varten toimitettua
eristysmateriaalia lämmöneristykseen.
(Kiristä eristeen molemmat reunat niiden sovittamiseksi
jokaiseen liitokseen puristimen kanssa.) 

■ Tarkista, että nesteputkiston ja kaasuputkiston eristeen liitos
osoittaa ylöspäin.

■ Kiedo keskimmäinen tiivistemateriaali liitoksen
asennuseristeen ympäri (laippamutteriosa).

■ Kun kylmäaineputkistoa kovajuotetaan, kovajuottaminen
voidaan aloittaa vastaa typpikorvauksen jälkeen tai
syötettäessä typpeä kylmäaineputkistoon. Kun tämä on
tehty, kytke sisäyksikkö kartio- tai laippaliitännällä.

Putken koko Kiristysmomentti
Laipan koko A 

(mm) Laipan muoto

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

■ Älä kiristä laippamutteria liikaa.
Muuten laippamutteri murtuu ja seurauksena voi
olla kylmäainevuoto.

■ Varmista, että kaikki osat laipan ympärillä ovat
öljyttömiä.
Öljy voi vaurioittaa valutusastiaa ja muoviosia.

Putken koko Lisäkiristyskulma
Työkalun suositeltu 

varren pituus

Ø6,4 (1/4") 60~90° ±150 mm

Ø9,5 (3/8") 60~90° ±200 mm

Ø12,7 (1/2") 30~60° ±250 mm

Ø15,9 (5/8") 30~60° ±300 mm

A Nesteputkiston lämmöneristys

B Kaasuputkiston lämmöneristys

1 Nesteputki

2 Kaasuputki

3 Putkiston eristemateriaali (yksikön puoli)

4 Kiinnitetty pintaan

5 Pääyksikkö

R0.4~0.8

A

90°±2° 

45°±2°

A

B

4

5

1

2

6 7

10 11

12

983

4

6 7

10 11

12

983

6 Puristin (lisävaruste)

7 Putkiston eristemateriaali (ei sisälly toimitukseen)

8 Asennustiivisteet (tarvikkeet)

9 Laippamutteriliitos

10 Varmista, että sauma osoittaa ylöspäin

11 Keskikokoinen tiiviste (tarvike)

12 Kiedo eristettä pääyksikön pinnalta laippamutteriliitoksen 
yläosaan asti.

HUOMAUTUS

Muista lämpöeristää paikallinen putkisto
putkistoliitokseen asti.

Jos putkisto on paljaana, seurauksena voi olla
kondensaatiota. Lisäksi seurauksena voi olla
palovamma, jos keho joutuu kosketuksiin putkiston
kanssa.

1 Kylmäaineputkisto

2 Juotettava osa

3 Typpi

4 Teippaus

5 Käyttöventtiili

6 Paineenalennusventtiili

7 Typpi

HUOMAUTUS

Älä käytä mitään antioksidanttia putkiston juottamisen
aikana.

Jäljelle jäänyt antioksidantti voi tukkia putkiston, ja
osat voivat vikaantua.

1 2 4 5

6

73
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■ Kylmäaineputkistoa tai kylmäainetta haaroitettaessa katso
ulkoyksikön asennusopas.

POISTOPUTKISTON ASENNUS

1 Suorita poistoputkiston asennus.

Tarkista, että putkisto takaa asianmukaisen poiston.

■ Varmista, että putkiston läpimitta muualla kuin nousuosassa
on sama tai suurempi kuin yhdysputken läpimitta
(vinyylikloridiputken ulkoläpimitta on 32 mm ja nimellinen
sisäläpimitta 25 mm).

■ Varmista, että putkisto on riittävän lyhyt (kaltevuus vähintään
1/100) ja että ilmasulkua ei muodostu. Vesilukkoa ei tarvita.

■ Suorita tyhjennysputkiston nosto, jos kaltevuus ei riitä.

■ Kiinnitä tukiuloke 1–1,5  m:n välein putkiston poikkeamisen
välttämiseksi.

■ Muista käyttää tyhjennysletkua ja metallipuristinta.
Aseta tyhjennysletku syvälle poistopistokkeeseen ja kiinnitä
metallipuristin kunnolla letkun etupään teipattuun osaan.
Muista kiristää metallipuristimen ruuvia, kunnes ruuvin
kierteiden välys on 4 mm tai vähemmän.

■ Sijoita tyhjennysletku vaakasuoraan tai hieman ylöspäin. Jos
ilmasulku syntyy, veden takaisinvirtauksesta voi syntyä
ääntä, kun tyhjennyspumppu pysähtyy,

2 Tarkista putkiston tasainen tyhjentyminen, kun putkisto on
asennettu.

HUOMAA ■ Typpipitoisuuden on oltava 0,02 MPa
paineenalennusventtiilin kanssa, kun
kovajuotetaan samalla, kun syötetään typpeä
putkistoon.

■ Älä käytä juoksutinta juottaessasi
kylmäaineputkistoa. Käytä 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.)

HUOMAUTUS

Tyhjennysputkisto voi tukkeutua ja voi seurata
vesivuoto, jos vettä kertyy tyhjennysputkistoon.

1 Metallipuristin (lisävaruste)

2 Tyhjennysletku

3 Eristysnauha

4 Suuri tiiviste (lisävaruste)

1

2

3

1 Kylmäaineputkisto

2 Poistopistoke

3 Istukka huoltoa varten 
(varustettu kumihatulla)

1 - 1.5 m

≥1/100

1

1

3

2 4

≤4 mm

HUOMAA Muista noudattaa alla olevia ohjeita.

■ Älä liitä poistoputkistoa suoraan viemäriin,
joka haisee ammoniakilta.
Viemärissä oleva ammoniakki voi päästä
poistoputkiston kautta sisäyksikköön ja
syövyttää lämmönvaihdinta.

■ Älä taivuta tai väännä poistoletkua, jotta
letkuun ei kohdistu liiallista voimaa.
(Seurauksena saattaa olla vesivuoto.)

■ Suorita poistoputkiston keskitetty asennus
seuraavien ohjeiden mukaan.

Säilytä vähintään 1/100 kaltevuus, jotta
ilmasulkua ei muodostu. Tyhjennysputkisto
voi tukkeutua ja voi seurata vesivuoto, jos
vettä kertyy tyhjennysputkistoon.

■ Valitse poistoputkiston läpimitta niin, että se
vastaa tyhjennysputkistoon liitetyn laitteiston
kapasiteettia (katso laitteiston
suunnitteluarkki).

1 Metallipuristin (lisävaruste)

2 Tyhjennysletku (lisävaruste)

3 Kattolaatta

4 Poistoputki (ei sisälly toimitukseen)

5 Säädettävä (≤467 mm)

6 Tukiuloke

7 Kallistus vaakasuoraan tai ylöspäin

0~
46

7 
m

m

1 - 1.5 m≤300 mm

≤7
00

 m
m

1 2 5

6

2

7

3

4
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Ennen sähkötöiden tekemistä

1. Irrota ohjausrasian kansi ja kytke yksivaiheiset sähköjohdot
riviliittimen napoihin L ja N sekä maadoitusjohto
maadoitusliittimeen.
Kytke johdot kohdan "Virtalähteen, maan, kaukosäätimen ja
tiedonsiirtokaapelin liittäminen" sivulla 11 mukaan.

2. Tarkista, että ohjausrasian kansi on suljettu, ennen
ilmastointilaitteen käynnistämistä.

3. Kaada noin 1 litra vettä vähitellen valutusastiaan poisto-
pistokkeen tai lähdon pohjassa olevan veden tulon kautta.
Varmista, ettei vettä läiky tyhjennyspumppuun.

4. Tyhjennyspumppu toimii, kun virta on kytketty. Tarkista, että
pumppu tyhjentää vettä tasaisesti. (Tyhjennyspumppu pysähtyy
automaattisesti 10 minuutin kuluttua.)
Tyhjentyminen voidaan tarkistaa valutusastian veden tason
muutoksesta veden tulon kautta.

5. Kun vuototarkistus on tehty, katkaise virransyöttö ja irrota
virtajohto.

6. Aseta ohjausrasian kansi takaisin paikalleen.

Kun sähkötyöt on tehty

Kun "Kanavan asennus" sivulla 9 on tehty, kaada noin 1 litraa vettä
vähitellen valutusastiaan poistopistokkeen pohjassa olevan
poistopistokkeen kautta ja tarkista, että vesi poistuu oikein, kun
ilmastointilaite on jäähdytystilassa (katso to "Asennuspaikalla
tehtävät asetukset" sivulla 14 ja "Koekäyttö" sivulla 15). Varmista,
ettei vettä läiky sähköpumpun tms. sähköisiin osiin.

3 Muista tehdä lämmöneristystyöt seuraavissa osissa, tai muuten
seurauksena voi olla kondensaatiosta johtuvaa vesivuotoa.

■ Tyhjennysputkisto sisällä

■ Poistopistoke

KANAVAN ASENNUS

Noudata erittäin tarkasti seuraavia ohjeita ja suorita kanavan
asennus.

■ Tarkista, että kanava ei ylitä yksikön ulkoisen staattisen paineen
asetusaluetta. (Katso asetusalue teknisistä tiedoista.)

■ Kiinnitä kangaskanava sekä ilman poisto- että tuloaukkoon iin,
että yksikön tärinä ei siirry kanavaan tai kattoon.
Käytä äänenvaimennusmateriaalia (eristysmateriaalia) kanavan
sisäseinään vuoraukseen ja tärinänvaimennuskumia ripustus-
pultteihin.

■ Tee kanavaa hitsattaessa kanavan kovettaminen niin, että
roiskeet eivät pääse kosketuksiin suodattimen valutusastian
kanssa.

■ Jos metallikanava kulkee metalli- tai johdinsäleen tai
puurakenteen metallilevyn läpi, erota kanava ja seinä
sähköisesti.

■ Muista lämpöeristää kanava, jotta kondensaatiota ei pääse
muodostumaan. (Materiaali: lasivilla tai styreenivaahto,
paksuus: 25 mm)

■ Muista kiinnittää erikseen hankittava ilmansuodatin yksikön
ilman sisäänmenoaukkoon tai ilmakanavan erikseen hankitta-
vaan sisäänmenoaukkoon ilma imupuolella. (Muista valita
ilmansuodatin, jonka pölynerotusteho on 50 painoprosenttia.)

■ Selitä asiakkaalle, miten erikseen hankittavia osia (esim.
ilmansuodatin, tuloilmasäleikkö ja poistoilmasäleikkö) käytetään
ja pestään.

■ Sijoita poistoilmasäleikkö sisälle, jotta vältetään veto paikoissa,
jotka ovat epäsuorassa kosketuksessa ihmisiin.

■ Ilmastointilaitteessa on toiminto, joka säätää puhaltimen
nimellisnopeuteen automaattisesti. Katso "Asennuspaikalla
tehtävät asetukset" sivulla 14.
Älä siksi käytä lisäpuhaltimia kanavan puolivälissä.

HUOMAUTUS

■ Valtuutetun sähköteknikon on tehtävä sähkökytkennät
(maadoitus mukaan lukien).

■ Jos sähköteknikkoa ei ole käytettävissä, suorita
vaiheet 3 ja 4, kun ilmastointilaitteen koekäyttö on
suoritettu.

HUOMAUTUS

Jotta johtoliitäntöihin ei kohdistuisi painetta, kiinnitä
johdot kunnolla käyttämällä kiinnikettä, joka on
määritetty kohdassa 3 aiheessa "Virtalähteen, maan,
kaukosäätimen ja tiedonsiirtokaapelin liittäminen"
sivulla 11.

HUOMAUTUS

■ Älä kosketa tyhjennyspumppua.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku.

■ Älä kohdista ulkoista voimaa uimurikatkaisimeen.
Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö.

1 Valutusastia

2 Poistopistoke

3 Veden tulo

4 Kylmäaineputkisto

5 Ohjausrasian kansi

6 Ohjausrasia

7 Tehonsyötön riviliitin

8 Ruuvi

9 Veden sisääntulon kansi

10 Muovinen vesiastia

11 Istukka huoltoa varten (varustettu kumihatulla)

12 Tyhjennyspumpun paikka

13 Ilman poistoaukko

1 2 3

4

5

6

7 8

9
10

11

12
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Kanavien kytkentämenetelmä ilman tulo- ja poistopuolille.

■ Liitä erikseen hankittava kanava tasan laipan sisäosan kanssa.

■ Liitä laippa ja yksikkö laipan liitäntäruuvilla.

■ Kiedo alumiiniteippiä laipan ja kanavan liitoksen ympärille
ilmavuodon estämiseksi.

SÄHKÖJOHTOJEN ASENNUS

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 jakorasian
kanteen kiinnitetystä "Kytkentäkaaviosta".

■ Katso kaukosäätimen asennusoppaasta tietoja sen
johdotuksesta.

■ Kaikki sähköasennustyöt tulee antaa valtuutetun sähkö-
asentajan 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 laitteiden
johdotus ja putkitus eivät vastaa toisiaan, järjestelmä saattaa
mennä epäkuntoon.

■ Järjestelmään on asennettava katkaisija, jolla voidaan katkaista
virta koko järjestelmästä.

■ Katso ulkoyksikön mukana toimitetusta asennusoppaasta tietoja
yksikköön kytkettävän tehonsyöttöjohdon vahvuudesta, pää-
katkaisijan tehosta ja johdotuksesta.

■ Muista maadoittaa ilmastointilaite.

■ Älä liitä maajohtoa kaasu- tai vesiputkiin, ukkosenjohdattimiin tai
puhelimen maadoitukseen.

■ Kaasuputket: voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon
kaasuvuodon sattuessa.

■ Vesiputket: ei maadoitustehoa, jos käytetään kovia
vinyyliputkia.

■ Puhelimen maadoitusjohtimet tai ukkosenjohdattimet: voivat
aiheuttaa poikkeuksellisen suuren sähköjännitteen
ukonilman aikana.

Sähköiset ominaisuudet

• MCA: Piirin minimivirta (A)
• MFA: Piirin maksimivirta (A)
• kW: Puhallinmoottorin nimellisteho (kW)
• FLA: Virta täydellä kuormituksella (A)

Erikseen hankittavien sulakkeiden ja johtojen tekniset 
tiedot

1 Laippa ilman tulopuolella (toimitetaan yksikön mukana)

2 Laippa ilman poistopuolella (toimitetaan yksikön mukana)

3 Eristemateriaali (ei sisälly toimitukseen)

4 Kanavalaippojen ruuvit (lisävaruste)

5 Ilman poistoaukko

6 Kangaskanava (ei sisälly toimitukseen)

7 Yksikkö

8 Eristemateriaali (ei sisälly toimitukseen)

9 Ilman sisäänmenoaukko

HUOMAUTUS

Liitä laippa ja yksikkö laipan liitäntäruuvilla riippumatta
siitä, onko ilman tulopuolelle liitetty kanava.

1 2

3

7 5

4

68

4

9

Virtalähde
Puhaltimen 

moottori

Malli Hz Jännite Jännitealue MCA MFA kW FLA

FXMQ40

50 220–240
Maksimi 

264
Minimi 198 

1,4

16

0,140 1,1

FXMQ50 1,6

0,350

1,3

FXMQ63 1,8 1,4

FXMQ80 2,3 1,8

FXMQ100 2,9 2,3

FXMQ125 3,4 2,7

FXMQ40

60 220
Maksimi 

242
Minimi 198 

1,4

16

0,140 1,1

FXMQ50 1,6

0,350

1,3

FXMQ63 1,8 1,4

FXMQ80 2,3 1,8

FXMQ100 2,9 2,3

FXMQ125 3,4 2,7

Virransyöttökaapeli
Kaukosäätimen kaapeli

Tiedonsiirtokaapeli

Malli
Pää-

sulakkeet Johdin Koko Johdin Koko

FXMQ40

16 A H05VV-
U3G

Johdon 
koon täytyy 

täyttää 
paikalliset 

määräykset.

Suojattu 
johto 

(2 johdinta)
0,75–1,25 mm2

FXMQ50

FXMQ63

FXMQ80

FXMQ100

FXMQ125

HUOMAA Sisä- ja ulkoyksiköiden välisen tiedonsiirtojohdotuksen
ja sisäyksikön ja kaukosäätimen välisen johdotuksen
maksimipituudet ovat seuraavat:

1. Ulkoyksikkö–sisäyksikkö: Enintään 1000 m
(johdotuksen kokonaispituus: 2000 m)

2. Sisäyksikkö–kaukosäädin: Enintään 500 m

3. Esiintyy ainoastaan suojattujen putkien kohdalla.
Käytä H07RN-F-johdinta ellei suojattu.

4. Suojattu vinyylijohto tai -kaapeli (eristetty
paksuus: ≥1 mm)
FXMQ40~125PVE
VRV-järjestelmän invertteri-ilmastointilaitteet
Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi
4PW45578-6
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JOHDOTUSESIMERKKI JA KAUKOSÄÄTIMEN 
ASETUKSET

Virtalähteen, maan, kaukosäätimen ja 
tiedonsiirtokaapelin liittäminen

1 Irrota ohjausrasian kansi.

2 Vie johdot ohjausrasiaan sen kyljessä olevan läpiviennin kautta.

3 Noudata alla olevia ohjeita ja vie johdot ohjausrasiaan.

4 Aseta ohjausrasian kansi ja kiedo johtojen eristemateriaali
(pieni) johtojen ympärille niin, että ne tukkivat johtojen
läpivientireiät.

1 Ruuvit (3x)

1 Pienjännitejohtojen läpivienti. (Tiedonsiirtojohto ja 
kaukosäätimen johto ovat pienjännitteisiä)

2 Suurjännitejohtojen läpivienti. (Virtakaapeli ja 
maadoitusjohdin ovat suurjännitteisiä)

HUOMAUTUS

■ Älä vie kaukosäätimen johtoa tai tiedonsiirto-
johtoa samaa reittiä virtakaapelin tai muiden
sähköjohtojen kanssa. Pidä kaukosäätimen johto
ja tiedonsiirtojohto vähintään 50 mm:n päässä
virtakaapelista tai muista sähköjohdoista. Muuten
ulkoinen sähkökohina, joka voi häiritä kauko-
säätien johtoa ja tiedonsiirtojohtoa, voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä tai vikoja.

■ Katso lisätietoja kaukosäätimen asennuksesta ja
johdotuksesta sen mukana toimitetusta
asennusoppaasta.

■ Katso tietoja virransyöttökaapelista myös
kytkentäkaaviosta.

■ Muista liittää kaukosäätimen ja tiedonsiirtojohto
johdotus kunnolla oikeaan riviliittimeen.

1

1

2

1 Kiinnitä johdot nippusiteellä ohjausrasiassa olevaan johtimien 
kiinnikkeeseen.

2 Tiedonsiirtojohto ja kaukosäätimen johto (pienjännite)

3 Aseta johto ohjausrasiassa oleviin johdinpidikkeisiin.

4 Virtakaapeli ja maadoitusjohdin (suurjännite)

5 Virransyöttöliittimien (X1M) liitäntä

6 Kierrä ja kiinnitä yläosa niin, että johdot eivät putoa.

7 Kiinnitä johto nippusiteellä ohjausrasiassa olevaan johtimien 
kiinnikkeeseen.

8 Älä koskaan liitä virransyöttöjohtoa!
Kaukosäätimen liittimien (X2M) liitäntä: Jos käytetään 
kerrattuja johtimia, älä juota johtimien etupäätä.

9 Tiedonsiirtokaapelointi (ei napaisuutta)

10 Kaukosäätimen kaapelointi (ei napaisuutta)

VAROITUS

Leikkaa ja sijoita johdot siististi ja kiinnitä ohjausrasian
kansi kunnolla.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo, jos ohjaus-
rasian kansi tarttuu johtoon tai jos johdot painavat kantta
ylös.

1 Johtojen läpivientireiät

L N

1

2

3

4

5

6

7

910

1

Asennusopas
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5 Kiinnitä toimitettu johtimien kiinnike kiinnitysruuvilla. Kiinnitä
jokainen johto toimitetulla nippusiteellä.

Varotoimenpiteet

1 Käytä pyöreää kutistustyyppistä liitintä virransyötön riviliittimen
liitäntään.

Jos sellaista ei mitenkään voi käyttää, noudata seuraavia
ohjeita.
Älä liitä halkaisijaltaan erikokoisia johtoja samaan virtalähteen
liittimeen. (Löysä liitäntä voi aiheuttaa ylikuumenemista.)

■ Jos käytetään kerrattuja johtimia, älä juota johtimien etupäätä.

■ Liitä asianmukaiset johtimet kunnolla ja kiinnitä ne siten, että
liittimiin ei kohdistu ulkoista voimaa.

■ Käytö sopivaa ruuviavainta liitinruuvien kiristämiseen. Ruuvien
kannat voivat vahingoittua, jos ruuviavain on liian pieni, eikä
liittimien ruuveja voi kiristää kunnolla.

■ Älä kiristä liittimien ruuveja liikaa, jotta ruuvien kannat eivät
vahingoitu.

■ Katso alla olevasta taulukosta liitinruuvien tarvittavat
kiristysmomenttiarvot.

Johdotusesimerkki

Käytettäessä yhtä kaukosäädintä yhtä sisäyksikköä kohden
(normaalikäyttö)

Ryhmäohjausta varten tai kahta kaukosäädintä käytettäessä

HUOMAUTUS

Kun kaikki johdinliitännät on tehty, täytä kaikki
läpivientireikien raot (erikseen hankittavalla)
tiivistemassalla tai eristeellä, jotta pienet eläimet ja
hyönteiset eivät pääse yksikön sisälle. (Jos niitä
pääsee sisään, seurauksena voi olla oikosulkuja
ohjausrasiassa.)

1 Tiedonsiirto- ja kaukosäätimen kaapelointi

2 Virtakaapeli ja maadoitusjohdin

3 Kiinnitys

4 Nippuside (tarvike)

5 Johtimien kiinnitysruuvi (tarvike)

6 Johtimien kiinnike (tarvike)

Kiristysmomentti

Kaukosäätimen ja tiedonsiirtojohtojen 
riviliitin 0,80–0,96 N•m

Virransyötön riviliitin 1,18–1,44 N•m

1

2

3 4

65

1 2 3

1 Pyöreä kutistustyyppinen liitin

2 Kiinnitä eristysholkki

3 Sähköjohdin

VAROITUS

Asenna maavuotokatkaisin.

Maavuotokatkaisimen asennus on välttämätöntä
sähköiskujen ja tulipalojen ehkäisemiseksi.

1 Virtalähde 220–240 V~50 Hz tai 220 V~60 Hz

2 Ulkoyksikkö

3 Sisäyksikkö A

4 Sisäyksikkö B

5 Sisäyksikkö C

6 Kaukosäädin (valinnainen)

1 Virtalähde 220–240 V~50 Hz tai 220 V~60 Hz

2 Ulkoyksikkö

3 Sisäyksikkö A

4 Sisäyksikkö B

5 Virtaussuunnassa viimeinen sisäyksikkö

6 Kaukosäädin (valinnainen)

7 Ryhmäohjausta käytettäessä

HUOMAA Sisäyksikön osoitetta ei tarvitse määritellä ryhmä-
ohjausta käytettäessä. Osoite asetetaan auto-
maattisesti, kun virta kytketään.

L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

1 1
2

3 4 5

1

L N L N

6

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

1
2

3 4 5

6 6
7

L N
FXMQ40~125PVE
VRV-järjestelmän invertteri-ilmastointilaitteet
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BS-yksikköä käytettäessä 

Varotoimenpiteet

1. Jos maavuotokatkaisinta ei tarvita, asenna katkaisin tai
sulakkeella varustettu kuormakytkin johdotusta varten. Jos
maavuotokatkaisin tarvitaan, varmista, että se on suunniteltu
suojaamaan ilmastointilaitetta maavuotohäiriöiltä, ylikuormilta ja
oikosuluilta.

2. Kaukosäätimen johdotuksella (P1 ja P2) ja tiedonsiirto-
johdotuksella (F1 ja F2) ei ole napaisuutta.

Ohjaus kahdella kaukosäätimellä (yhden sisäyksikön 
ohjaus kahdella kaukosäätimellä)

Kun käytössä on kaksi kaukosäädintä, toisen on oltava kytketty
asentoon "MAIN" (pää) ja toisen asentoon "SUB" (ala).

Vaihto MAIN- ja SUB-tilojen välillä

1 Aseta litteäpäinen ruuviavain kaukosäätimen ylä- ja alaosan
väliseen aukkoon ja irrota yläosa kahdesta kiinnityskohdasta.

(Kaukosäätimen piirilevy on kiinnitetty kaukosäätimen
yläosaan.)

2 Käännä toisen kaukosäätimen piirilevyllä oleva main/sub-kytkin
asentoon "S" (ala).

(Jätä toisen kaukosäätimen kytkin asentoon "M" (pää).)

Tietokonepohjainen ohjaus (pakotettu off- ja on/off-
käyttö)

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

2. Käynnistys
Seuraavassa selitetään tulon A vaikutuksesta käynnistyvä
"pakotettu off" ja "on/off-käyttö".

3. Pakotettu OFF- ja ON/OFF-käytön valitseminen
Kytke virta ja valitse toiminto kaukosäätimen avulla.

Keskusohjaus

Keskusohjausta varten on määriteltävä ryhmän numero. Lisätietoja
saat kunkin valinnaisen kaukosäätimen käyttöoppaan ryhmäohjausta
koskevasta kohdasta.

1 Virtalähde 220–240 V~50 Hz tai 220 V~60 Hz

2 Ulkoyksikkö

3 BS-yksikkö

4 Sisäyksikkö A

5 Kaukosäädin

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

1

2

5

3

4
L N

L N

1 Kaukosäätimen piirilevy

2 Tehdasasetus

3 Vain toisen kaukosäätimen asetus täytyy vaihtaa

1 Pakkopysäytys

2 Tulo A

Johtimen tekniset tiedot
Suojattu vinyylijohto tai -kaapeli 

(2-napainen)

Halkaisija 0,75–1,25 mm2

Pituus Enint. 100 m

Ulkoinen liitin Liitin, jonka varmistettu minimikuormitus 
on 15 V DC, 1 mA

Pakotettu off ON/OFF-käyttö

Tulo ON pysäyttää laitteen (mahdotonta 
kaukosäätimien avulla).

Tulo OFF → ON käynnistää 
laitteen.

Tulo OFF sallii ohjauksen 
kaukosäätimellä.

Tulo ON → OFF sammuttaa 
laitteen.

S

M
S

S
M

1

2

3

F2 T1 T2

1

2
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ASENNUSPAIKALLA TEHTÄVÄT ASETUKSET

1 Tarkista, että sisä- ja ulkoyksikön ohjausrasioiden kannet on
suljettu.

2 Asennuspaikalla tehtävät asetukset on suoritettava kauko-
säätimellä asennusolosuhteiden mukaisesti.

■ Asetukset voi tehdä muuttamalla seuraavien tunnuksien
arvot: "Tilanro", "ENSIMMÄINEN KOODINRO" ja "TOINEN
KOODINRO".

■ Kaukosäätimen mukana tulevassa "Asennuspaikalla tehtävät
asetukset" -oppaassa luetellaan asetusjärjestys ja
käyttötapa.

■ Aseta kaukosäädin kenttäasetustilaan. Lisätietoja saat
kaukosäätimen käyttöohjeen luvusta "Kentällä tehtävät
asetukset".

■ Valitse kenttäasetustilassa tila numero 12 ja aseta
ensimmäiseksi koodinumeroksi "1". Valitse sitten pakotettu off
-käyttö asettamalla toisen koodin (asema) arvoksi "01" tai on/off-
käyttö asettamalla sen arvoksi "02". (Pakotettu off-tila
tehdasasetuksena)

Langattoman kaukosäätimen kanssa

Aseta langattoman kaukosäätimen osoite ennen kaukosäätimen
käyttämistä.

Katso lisätietoja osoitteen asettamisesta langattoman kaukosäätimen
mukana toimitetusta asennusoppaasta.

1. Valinnaisvarusteiden asetukset
Valinnaisvarusteita liitettäessä tutustu niiden käyttöoppaisiin ja
tee tarvittavat asetukset.

2. Ulkoisen staattisen paineen asetukset
Tee asetukset joko kohdan Menetelmä 1 sivulla 14 mukaisesti
tai alla olevan menetelmän  2 mukaisesti.

Menetelmä 1
Käytä ilmavirran automaattisäätötoimintoa asetusten
tekemiseen.
Ilmavirran automaattisäätö: Puhallusilman määrä säädetään
automaattisesti nimellismäärään.

1. Tarkista, että virransyöttöjohdotus ilmastointilaitteeseen on
suoritettu kanavan asennuksen kera. Jos ilmastointi-
järjestelmään on asennettu suljettava vaimennin, varmista,
että se on avattu. Tarkista myös, että erikseen hankittava
ilmansuodatin on kiinnitetty ilmakäytävään imupuolelle.

2. Jos ilman ulostulo- ja sisäänmenoaukkoja on useita, säädä
kuristusventtileitä niin, että kunkin ilman ulostulo- ja
sisäänmenoaukon ilmavirran nopeus soveltuu yhteen
suunnitellun ilmmavirran nopeuden kanssa. Käytä tällöin
ilmastointilaitetta puhallinkäyttötilassa. Jos haluat muuttaa
ilmavirran nopeutta, paina kaukosäätimen ilmavirran
säätöpainiketta ja valitse HH, H tai L.

3. Tee ilmavirran automaattisen säädön asetukset. Kun
ilmastointilaite on asetettu puhallinkäyttötilaan, pysäytä
ilmastointi laite, siirry kenttäasetustilaan, valitse tilanumero
21 (11, jos kyseessä ovat ryhmäasetukset), aseta
ensimmäiseksi koodinumeroksi 7 ja toiseksi koodi-
numeroksi 03. 
Palaa normaalitilaan näiden asetusten jälkeen ja paina
Toiminta on/off -painiketta. Tällöin toiminnan merkkivalo
syttyy ja ilmastointilaite siirtyy puhallinkäyttöön ilmavirran
automaattista säätöä varten. Älä säädä ilman ulostulojen
tai sisäänmenojen kuristusventtiileitä ilmastointilaitteen
automaattisäädön aikana. Kun ilmastointilaite on käynyt
noin 1–8 minuuttia, se lopettaa automaattisesti ilmavirran
säädön, toiminnan merkkivalo sammuu ja ilmastointilaite
pysähtyy.

Taulukko 4

4. Kun ilmastointilaite lopettaa toiminnan, tarkista sisäyksikön
tilanumerolla 21, että toiseksi koodinumeroksi on asetettu
02, kuten Taulukko 4 näyttää. Jos ilmastointilaite ei lopeta
toimintaa automaattisesti tai toinen koodinumero ei ole 02,
toista vaiheet kohdasta 3 alkaen. Jos ulkoyksikkö ei ole
käynnissä, näkyviin tulee U4 tai UH (katso "Taulukko 8"
sivulla 15). Tämä näyttö ei ole ongelma, koska tämä
toiminto asetetaan sisäyksikköä varten. Jatka asetuksen
asettamista. Kun tämä toiminto on asetettu, muista
käynnistää ulkoyksikkö ennen sen koekäyttöä. Jos
näyttöön tulee jokin muu virhe, katso "Taulukko 8"
sivulla 15 sekä ulkoyksikön käyttöopas ja tarkista viallinen
kohta.

HUOMAA Ennen ulkoyksikön koekäyttöä kohdan "Koekäyttö"
sivulla 15 mukaisesti, muista tehdä seuraavat
asetukset, kuten kohdassa "Asennuspaikalla tehtävät
asetukset" sivulla 14 kerrotaan.

1 Tilanro

2 1. koodinro

3 2. koodinro

4 Kenttäasetustila

HUOMAA Tilanumero asetetaan ryhmäkohtaisesti. Jos kuitenkin
haluat tehdä tila-asetuksen huonekohtaisesti tai
tarkistaa tehdyn asetuksen, käytä vastaavaa, sulkeissa
olevaa tilanumeroa.

SETTING

2 3 4

1

Tilanro Ensimmäinen koodinro Asetuksen sisällys

11(21) 7 Ilmavirran säätö

Toinen koodinro

01 02 03

POIS (OFF) Ilmavirran säätö 
suoritettu

Ilmavirran säädön 
käynnistys

HUOMAUTUS

■ Jos tuuletusreiteissä (esimerkiksi kanavassa ja
ilman ulostulossa) tapahtuu muutoksia ilmavirran
säädön jälkeen, muista suorittaa ilmavirran
automaattisäätö uudelleen.

■ Kysy neuvoa Daikin-edustajalta, jos
tuletusreiteissä (esimerkiksi kanavassa ja ilman
ulostulossa) tapahtuu jokin muutos ulkoyksikön
koekäytön jälkeen tai jos ilmastointilaite siirretään
toiseen paikkaan.
FXMQ40~125PVE
VRV-järjestelmän invertteri-ilmastointilaitteet
Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi
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Menetelmä 2
Valitse kaukosäätimellä ulkoinen staattinen paine.
Tarkista, että tilanumeron 21 toiseksi koodinumeroksi on
asetettu 01 (OFF) ilmavirran säätöä varten sisäyksikössä, katso
Taulukko 4. Toiseksi koodinumeroksi on tehtaalla asetettu 01
(OFF). Vaihda toinen numero, kuten Taulukko 5 näyttää,
liitettävän kanavan ulkoisen staattisen paineen mukaan.
Toiseksi koodinumeroksi on tehtaalla asetettu 07 (ulkoinen
staattinen paine 100 Pa).
Taulukko 5

3 Suodatinsymbolin asetukset

■ Kaukosäätimessä on nestekidenäyttö, joka ilmoittaa
ilmansuodattimen puhdistusajan.

■ Jos ilmastointilaitetta käytetään paikoissa, joissa on
runsaasti pölyä, vaihda toinen koodinumero kuten Taulukko 6
näyttää. Toiseksi koodinumeroksi on tehtaalla asetettu 01
(vakio).

Taulukko 6

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 alla olevan kohdan Taulukko 8 kohteista näkyy, vika voi olla
kaapeloinnissa tai virrassa, joten tarkasta kaapelointi uudelleen.

Taulukko 7

Taulukko 8

Ulkoinen 
staattinen 

paine Tilanro
Ensimmäinen 

koodinro Toinen koodinro

30 Pa(*)

(*) Mallien FXMQ50~125 asetukseksi ei voi asettaa 30 Pa.

13(23) 06

01

50 Pa 02

60 Pa 03

70 Pa 04

80 Pa 05

90 Pa 06

100 Pa 07

110 Pa 08

120 Pa 09

130 Pa 10

140 Pa 11

150 Pa 12

160 Pa 13

180 Pa(**)

(**) Mallin FXMQ40 asetukseksi ei voi asettaa 180 tai 200 Pa.

14

200 Pa(**) 15

HUOMAUTUS

Muista, että seurauksena on ilmavirran määrän
vähäisyys tai vesivuoto, koska ilmastointilaite toimii
ilmavirran määrän nimellisalueen ulkopuolella, jos
ulkoinen staattinen paine on asetettu väärin.

Lika Näyttöaika Tilanro
Ensimmäin
en koodinro

Toinen 
koodinro

Vakio ±2500 tuntia

10(20)
0

01

Runsas pöly ±1250 tuntia
02

Ei näyttöä(*)

(*) Valitse "ei näyttöä" olosuhteissa, joissa puhdistusnäyttöä ei tarvita, 
esimerkiksi määräaikaishuollon aikana.

3

Kaukosäätimen näyttö Sisällys

"A8" palaa
Virhe sisäyksikön virtalähteen
jännitteessä.

"C1" palaa
Sisäyksikön puhallinohjaimen piirikortti:
sisäyksikön piirikortin tiedonsiirtovirhe.

"C6" palaa
Väärä sisäyksikön puhallinohjaimen
piirikortin yhdistelmä tai ohjauspiirikortin
tyypin asetusvirhe.

"U3" palaa
Ulkoyksikön koekäyttöä ei ole suoritettu
loppuun.

Kaukosäätimen näyttö Sisällys

" " palaa
Oikosulku pakotettu off -liittimissä
(T1, T2)

"U4" palaa

"UH" palaa

■ Ulkoyksikön virta on katkaistu

■ Ulkoyksikköä ei ole kaapeloitu
virransyöttöä varten

■ Viestilinja ja/tai pakotettu off
kaapeloitu väärin.

Ei näyttöä

■ Sisäyksikön virta on katkaistu

■ Sisäyksikköä ei ole kaapeloitu
virransyöttöä varten

■ Kaukosäädin, tiedonsiirto ja/tai
pakotettu off kaapeloitu väärin.

HUOMAUTUS

Jos sisätilojen viimeistely jatkuu ilmastointilaitteen
koekäytön suorittamisen jälkeen, selitä asiakkaalle, että
ilmastointilaitteen suojelemiseksi sitä ei saa käyttää, ennen
kuin sisätilat on viimeistelty

Muuten sisätilojen viimeistelymateriaaleista, kuten
maaleista ja liimoista, syntyvät aineet voivat saastuttaa
ilmastointilaitteen.
Asennusopas
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VRV-järjestelmän invertteri-ilmastointilaitteet
Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi
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