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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:
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ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:
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CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of September, 2015
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deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

25 Not*

24 Poznámka*

23 Piezīmes*

22 Pastaba*

21 Забележка*
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Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
Directivelor, cu amendamentele respective.
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Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Deǧiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.
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Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal <A>
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam <B>
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade <C>
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.

a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:
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CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *
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08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i
henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota*

04 Bemerk*

03 Remarque*

02 Hinweis*
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as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

01 Note*

01
02
03
04
05
06
07
08
09

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß
unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

* = , , 1, 2, 3, …, 9
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CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

RDXYQ5T7V1B*,
RKXYQ5T7Y1B*,
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Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

3P397286-2B

Sisällysluettelo
▪ Lämmönvaihdinyksikön asennusopas:

Sisällysluettelo

▪ Asennusohjeet
▪ Muoto: Paperi (lämmönvaihdinyksikön tarvikelaukussa)

1 Tietoja asiakirjasta
1.1

3.1
3.2
3.3

4.2

5.2

5.3

5.4

3
3

3
4
4
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Tietoja asiakirjasta

1.1

Tietoa tästä asiakirjasta

http://

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jälleenmyyjän kautta.
Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
käännöksiä.
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2

Tietoja pakkauksesta

2.1

Lämmönvaihdinyksikkö

2.1.1

Tarvikkeiden poistaminen
lämmönvaihdinyksiköstä
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b
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d
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1×
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1×

3×
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Kytkentäkaavio: Lämmönvaihdinyksikkö...................................

1

▪ Muoto:
Digitaaliset
tiedostot
osoitteessa
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

3

Yksiköiden avaaminen ..............................................................
5.1.1
Lämmönvaihdinyksikön kytkinrasian kannen
avaaminen ..................................................................
Lämmönvaihdinyksikön kiinnittäminen ......................................
5.2.1
Lämmönvaihdinyksikön asentamisohjeita...................
5.2.2
Kanavan asentamisohjeita..........................................
5.2.3
Poistoputkiston asentamisohjeita................................
Kylmäaineputkiston liitännät......................................................
5.3.1
Kylmäaineputkiston liittäminen
lämmönvaihdinyksikköön ............................................
Sähköjohtimien kytkentä ...........................................................
5.4.1
Kenttäjohdotus: Yleiskuvaus.......................................
5.4.2
Ohjeet sähköjohtojen kytkemiseen .............................
5.4.3
Lämmönvaihdinyksikön sähköjohtojen liittäminen ......

6 Tekniset tiedot
6.1

▪ Yksityiskohtaiset vaiheittaiset ohjeet ja taustatiedot perus- ja
edistynyttä käyttöä varten

Asennuspaikan valmistelu.........................................................
4.1.1
Lämmönvaihdinyksikön asennuspaikan vaatimukset .
Sähköjohdotuksen valmistelu....................................................
4.2.1
Turvalaitevaatimukset .................................................

5 Asennus
5.1

3

Tietoja kompressoriyksiköstä ja lämmönvaihdinyksiköstä ........
Järjestelmän sijoittelu ................................................................
Yksiköiden ja valinnaisvarusteiden yhdistäminen .....................
3.3.1
Mahdollisia lisävarusteita kompressoriyksikölle ja
lämmönvaihdinyksikölle ..............................................

4 Valmistelu
4.1

▪ Asennuksen valmistelu, tekniset tiedot, viitetiedot…

Lämmönvaihdinyksikkö .............................................................
2.1.1
Tarvikkeiden poistaminen lämmönvaihdinyksiköstä ...

3 Tietoja yksiköistä ja lisävarusteista

▪ Asentajan ja käyttäjän viiteopas:

3

Tietoa tästä asiakirjasta.............................................................

2 Tietoja pakkauksesta
2.1

3

Kohdeyleisö

a
b
c
d
e
f
g
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Valinnainen roskasuodatin
Lämmönvaihdinyksikön asennusopas
Tiivistepala
Tyhjennysletku
Metallipidike
Ruuvi (tiedonsiirtokaapelin suojusta varten)
Nippuside

3

Tietoja yksiköistä ja
lisävarusteista

3.1

Tietoja kompressoriyksiköstä ja
lämmönvaihdinyksiköstä

Valtuutetut asentajat
TIETOJA
Tämä laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
käyttäjien käyttöön liikkeissä, kevyessä teollisuudessa ja
maatiloilla, sekä maallikoiden käyttöön kaupallisissa
toimissa.
Asiakirjasarja
Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

Kompressoriyksikkö ja lämmönvaihdinyksikkö on
asennettaviksi sisätiloihin, ja ne on tarkoitettu
lämpöpumppusovelluksissa.
Tekniset tiedot

▪ Yleiset varotoimet:
▪ Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
▪ Muoto: Paperi (kompressoriyksikön tarvikelaukussa)
▪ Kompressoriyksikön asennus- ja käyttöopas:
▪ Asennus- ja käyttöohjeet
▪ Muoto: Paperi (kompressoriyksikön tarvikelaukussa)

RDXYQ5T7V1B
VRV IV lämmönvaihdinyksikkö sisäasennusta varten
4P408444-1 – 2015.07

Maksimiteho
Ulkolämpötilan
suunniteltu lämpötila

Lämmitys

tarkoitettu
ilma–ilma-

RKXYQ5+RDXYQ5
16 kW

Jäähdytys

14 kW

Lämmitys

–20~15,5°C WB

Jäähdytys

–5~46°C DB

Kompressoriyksikön ja
lämmönvaihdinyksikön ympäristön
suunniteltu lämpötila

5~35°C DB
(26°C WB)

Asennusopas

3

4 Valmistelu
3.2

Järjestelmän sijoittelu

4

Valmistelu

4.1

Asennuspaikan valmistelu

4.1.1

Lämmönvaihdinyksikön asennuspaikan
vaatimukset

HUOMIOITAVAA
Järjestelmän suunnittelua ei saa tehdä alle –15°C:n
lämpötilassa.
1

a
c
VRV DX

b

VRV DX
EKEXV
AHU

EKEXV

▪ Huoltotila. Ota huomioon seuraavat vaatimukset:

(mm)

AHU

d

d

d

b

d

VRV DX ‑sisäyksiköt
VRV DX ‑sisäyksikkö yhdessä ilmankäsittely-yksikön
kanssa
Lämmönvaihdinyksikkö
Kompressoriyksikkö
Kylmäaineputkisto
Käyttöliittymä (tarkoitukseen suunniteltu sisäyksikön tyypin
mukaan)
VRV direct expansion (DX) -sisäyksikkö
Paisuntaventtiilisarja
Ilmankäsittely-yksikkö

3.3

Yksiköiden ja valinnaisvarusteiden
yhdistäminen

3.3.1

Mahdollisia lisävarusteita
kompressoriyksikölle ja
lämmönvaihdinyksikölle

≥50

≥500

a

≥100

a
b
c
d

VRV DX

≥10

1
2

VRV DX

≥100

c

2

3D098834-1

Katso muita mahdollisia vaihtoehtoja asentajan ja käyttäjän
viiteoppaasta.

a
b

Tippavesialtaan lämmitin (EKDPH1RDX)

Ilman imupuoli
Ilman poistopuoli

HUOMIOITAVAA

▪ Milloin. Asennus on valinnainen. Sitä suositellaan alueille, joissa
ulkolämpötila on alle –7°C jatkuvasti yli 24 tunnin ajan.

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

▪ Mihin. Asenna tippavesialtaan lämmitin lämmönvaihdinyksikköön.
▪ Miten. Katso tippavesialtaan lämmittimen asennusohjeet.
Roskasuodatin (toimitetaan varusteena)

4.2

Sähköjohdotuksen valmistelu

▪ Milloin. Asennus on valinnainen. Sitä suositellaan paikoissa,
joissa imukanavaan voi päästä paljon roskia tai likaa (esimerkiksi
lehtiä).

4.2.1

Turvalaitevaatimukset

▪ Mihin. Asenna suodatin johonkin seuraavista paikoista:
▪ Lämmönvaihdinyksikön imuaukko
▪ Imukanava (helpompi huoltaa)
▪ Miten. Katso suodattimen asennusohjeet.
▪ Paineenalennus suodattimen yli: 30 Pa nopeudella 60 m³/min

HUOMIOITAVAA
Kun käytetään jäännösvirtatoimisia virrankatkaisimia,
muista
käyttää
nopean
tyypin
300
mA
nimellisjäännösvirtaa.
Virransyöttö: Lämmönvaihdinyksikkö
Virransyöttö täytyy suojata vaadittavilla turvalaitteilla, kuten
pääkatkaisimella, jokaisen vaiheen hitaalla sulakkeella sekä
maavuotokatkaisimella, soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
Johtojen valinta ja mitoitus täytyy tehdä soveltuvan lainsäädännön
mukaisesta alla olevan taulukon tietojen perusteella.
Malli

Piirin jatkuva
minimikuormitettav
uus

Suositeltavat
sulakkeet

4,6 A

10 A

RDXYQ5
▪ Vaihe ja taajuus: 1~50 Hz
▪ Jännite: 220-240 V
Tiedonsiirtojohto
Tiedonsiirtojohdon läpimitta:

Asennusopas
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5 Asennus
Vaipallinen + suojattu johto (2
johdinta)
Vinyylijohdot
0,75~1,25 mm²
(= etäisyys kompressoriyksikön
ja kauimmaisen sisäyksikön
välillä)
Kaapeloinnin kokonaispituus

4×

255

300 m

600 m

(= etäisyys kompressoriyksikön
ja kaikkien sisäyksiköiden välillä
ja kompressoriyksikön ja
lämmönvaihdinyksikön välillä)

a1
b
c

705

Kaapeloinnin enimmäispituus

▪ Ripustuspultit. Käytä ripustuspultteja asennukseen. Tarkista,
onko katto riittävän vahva kestämään yksikön painon. Jos vaara
on olemassa, vahvista katto ennen yksikön asennusta.
Kiinnitä riippuva kannatin ripustuspulttiin. Kiinnitä riippuva
kannatin lujasti mutterin ja aluslevyn avulla sekä ylä- että
alapuolelta.

b
a2

84

Tiedonsiirtojohto

1497

Jos tiedonsiirtokaapeleiden yhteenlaskettu pituus ylittää
tämän rajan, voi seurauksena olla tiedonsiirtovirhe.

5

Asennus

a1
a2
b
c

(mm)

Mutteri
Kaksoismutteri
Aluslevy
Riippuva kannatin

▪ Poistoveden virtaus.
poistoputkiliitäntään.

Varmista,

Yksiköiden avaaminen

5.1.1

Lämmönvaihdinyksikön kytkinrasian
kannen avaaminen
VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

poistovesi

virtaa

A

a

5.1

että

a

0~2°

a

0~2°

B
B

A
a

5.2.2

Poistoputkiliitäntä

Kanavan asentamisohjeita

Kanava ei sisälly toimitukseen.
▪ Kallistus. Varmista, että kanava on kalteva, jotta vettä ei virtaa
lämmönvaihdinyksikköön.

a

b
a
b

2×

a

Kanava
Lämmönvaihdinyksikkö

▪ Säleiköt. Asenna säleiköt imukanavan sisääntuloon ja
poistokanavan uloslähtöön, jotta eläimet ja roskat eivät pääse
kanavaan.
▪ Huoltoaukot.
Tee
helpottamiseksi.

kanavaan

huoltoaukkoja

huollon

5.2

Lämmönvaihdinyksikön
kiinnittäminen

▪ Lämpöeristys. Eristä kanava lämpöhäviöitä vastaan estääksesi
hikoilun
(lämmityskäytön
aikana)
ja
rakennuksen
ylikuumenemisen (jäähdytyskäytön aikana).

5.2.1

Lämmönvaihdinyksikön asentamisohjeita

▪ Äänieristys. Eristä kanava melua vastaan etenkin äänille herkillä
alueilla. Esimerkki: ääntä vaimentava kanava, ääntä vaimentava
levy kanavassa.

TIETOJA
Lisälaitteet. Kun asennat lisälaitteita, lue myös niiden
asennusoppaat. Asennuspaikan olosuhteiden mukaan voi
olla helpompi asentaa lisälaitteet ensin.

▪ Ilmavuodot. Kiedo alumiiniteippiä lämmönvaihdinyksikön ja
kanavan väliseen liitäntään. Varmista, ettei kanavan ja
lämmönvaihdinyksikön välissä tai muissa liitännöissä ole
ilmavuotoja. Tämä ehkäisee hikoilu-, ylikuumenemis- ja
ääniongelmia.
a b
c
b a

d

e

e
a
b
c
d
e
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d

Ruuvi (ei sisälly toimitukseen)
Laippa (ei sisälly toimitukseen)
Lämmönvaihdinyksikkö
Eriste (ei sisälly toimitukseen)
Alumiiniteippi (ei sisälly toimitukseen)

Asennusopas
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5 Asennus
▪ Käänteinen ilmavirta. Suojaa kanava tuulen aiheuttamalta
käänteiseltä ilmavirralta.

5.2.3

1

2+3+4
A

Poistoputkiston asentamisohjeita

Varmista, että kondenssivesi pääsee poistumaan asianmukaisesti.
Tähän kuuluu:
▪ Yleisiä ohjeita
▪ Tyhjennysputkiston liittäminen lämmönvaihdinyksikköön

A'
a

b

c

d

▪ Tyhjennyspumpun ja tyhjennyssäiliön asentaminen

d
c
b
a

A-A'

▪ Tarkistaminen vesivuotojen varalta

Yleisiä ohjeita
a
b
c
d
e

▪ Putken pituus. Pidä tyhjennysputkisto mahdollisimman lyhyenä.
▪ Putken koko. Putken koon on oltava sama tai suurempi kuin
liitosputken (vinyyliputki, jonka sisähalkaisija on 25 mm ja
ulkohalkaisija 32 mm).
▪ Kallistus. Varmista, että tyhjennysputki viettää alaspäin
(vähintään 1/100), jotta putkeen ei jää ilmaa. Käytä
ripustustankoja kuvan mukaisesti.

1-1.5 m

a
O
X

e

≤4 mm

Tyhjennysputken liitäntä (kiinni yksikössä)
Tyhjennysletku (tarvike)
Metallikiristin (tarvike)
Tiivistetyyny (tarvike)
Tyhjennysputkisto (hankitaan erikseen)

Tyhjennyspumpun ja tyhjennyssäiliön
asentamisohjeita
Jos asennetaan tyhjennyspumppu, on asennettava myös
tyhjennyssäiliö. Tyhjennyspumppu ja tyhjennyssäiliö on hankittava
erikseen.
▪ Tyhjennyspumppu:

a

▪ Minimivirtausnopeus: 45 l/h
▪ Takaisinkytkentäkosketin. Voit kytkeä koskettimen, joka
ilmoittaa tyhjennyspumpun tilan lämmönvaihdinyksikölle.
Lämpöpumppu käyttää tätä kosketinta tulona.

Ripustustanko
Sallittu
Ei sallittu

1 X2M

▪ Kondensaatio. Ryhdy toimenpiteisiin kondensaatiota vastaa.
Eristä tyhjennysputkisto kokonaisuudessaan rakennuksen sisällä.

2 X2M

A1P

▪ Pahat hajut. Pahojen hajujen estämiseksi voidaan asentaa
hajulukko.

X2M

a
b

X2M

a
a

Hajulukko

a
b
c

≥100 mm

d

d

Tyhjennyspumppuun takaisinkytkentäkosketin
Nippuside
Tyhjennyspumpun toimintahäiriö: Jos kosketin avautuu,
lämpöpumppu lakkaa toimimasta ja ilmoittaa virheestä.
Tyhjennyspumpun normaali toiminta: Jos kosketin
sulkeutuu, lämpöpumppu jatkaa normaalia toimintaa.

▪ Tyhjennyssäiliö:
a
b
c

Lämmönvaihdinyksikkö
Sisäyksikkö
Kolmihaara

▪ Minimitilavuus: 3 l
▪ Paras käytäntö: Käytä tyhjennyssäiliötä, jossa on uimurikytkin,
joka antaa tyhjennyspumpulle ON/OFF-signaalin.

Tyhjennysputkiston liittäminen
lämmönvaihdinyksikköön

Tarkistaminen vesivuotojen varalta

HUOMIOITAVAA
Tyhjennysletkun virheellinen liittäminen voi aiheuttaa
vuotoja sekä vahingoittaa asennustilaa ja ympäristöä.
1

Työnnä tyhjennysletku niin
tyhjennysputken liitäntään.

2

Kiristä metallikiristintä, kunnes ruuvin pää on alle 4 mm:n
etäisyydellä kiristimestä.

3

Kääri tiivistepala metallikiristimen ja tyhjennysletkun päälle ja
kiinnitä se nippusiteillä.

4

Liitä tyhjennysputki tyhjennysletkuun.

Asennusopas
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c

X1M

▪ Tyhjennysputkien yhdistäminen. Tyhjennysputkia voidaan
yhdistää. Käytä yksiköiden toimintotehon mukaisia tyhjennysputkija kolmihaarakokoja.
a
b
c
b

X2M

pitkälle

kuin

mahdollista

Lisää vähitellen noin 1 litra vettä tippavesialtaaseen ja tarkista,
vuotaako vettä.

5.3

Kylmäaineputkiston liitännät
VAARA: PALAMISEN VAARA

5.3.1
1

Kylmäaineputkiston liittäminen
lämmönvaihdinyksikköön

Poista kansi.
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5 Asennus
2

Irrota 2 eristepalaa.

3

Aseta märkä liina EPS:n eteen tippuvesialtaan suojaamiseksi.

4

Juota neste- ja kaasuputket.

5

Poista märkä liina.

6

Aseta 2 eristepalaa takaisin, kuori eristysnauhat ja kiinnitä ne
eristepaloihin.

b2

7

Kiinnitä kansi takaisin.

c1

B

A
b1

b3
c2

C

1

2

3

A
B
C
D
a

4

Keskuskäyttöliittymä (jne.)
Kompressoriyksikkö
Sisäyksikkö
Lämmönvaihdinyksikkö
Päälinja. Päälinja on linja, johon lämmönvaihdinyksikön
tiedonsiirtokaapeli on liitetty.
Haaralinjat
Haaran jälkeen ei saa liittää uutta haaraa

b1, b2, b3
c1, c2

5.4.2
5

6

7

Ohjeet sähköjohtojen kytkemiseen

Kiristysmomentit
Johdotus

Ruuvikoko

Kiristysmomentti
(N•m)

M5

2,0~3,0

M3,5

0,8~0,97

Virtajohdot

5.4

Sähköjohtimien kytkentä

5.4.1

Kenttäjohdotus: Yleiskuvaus

a

D

(Virransyöttö +
suojamaa)
Tiedonsiirtojohto

5.4.3

Lämmönvaihdinyksikön sähköjohtojen
liittäminen

Kenttäjohdotus koostuu seuraavista:
▪ Virtajohto (sisältää aina maadoituksen)

HUOMIOITAVAA

▪ Tiedonsiirtojohdotus kompressoriyksikön, lämmönvaihdinyksikön
ja sisäyksiköiden välillä.

▪ Noudata johtokaaviota (toimitetaan yksikön mukana,
sijaitsee huoltokannen sisäpuolella).

Esimerkki:

▪ Varmista, että sähköjohdot EIVÄT estä huoltokannen
oikeaa kiinnittämistä.

380-415 V
3N~ 50 Hz

a

220-240 V
1~ 50 Hz

220-240 V
1~ 50 Hz

b

1

Irrota huoltokansi.

2

Liitä tiedonsiirtokaapeli seuraavalla tavalla:

c

a

d

TO IN/D

e

F1

TO OUT/D

b
X2M

X2M

F2

F1

F2

F1/F2
(16 V)

F1/F2
(16 V)

a
b
c
F1/F2
d
e
f
g

f
g

Pääkytkin
Maadoitus
Virtakaapeli (sekä maadoitusjohdin) (suojattu kaapeli)
Tiedonsiirtokaapeli (suojaputkella varustettu suojattu
kaapeli)
Kompressoriyksikkö
Lämmönvaihdinyksikkö
Sisäyksikkö
Käyttöliittymä

Haarat

c

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

d

Haaran jälkeen ei saa liittää uutta haaraa.
a
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F1 F2

Kompressoriyksikkö
Asennusopas
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6 Tekniset tiedot
b
c
d

Lämmönvaihdinyksikkö
Vaipallinen + suojattu johto (2 johdinta) (ei napaisuutta)
Liitinkortti (ei sisälly toimitukseen)

VAROITUS
Käytä suojattua johdinta ja kytke maa tiedonsiirron
riviliittimeen.

A1P
X2M

F1 F2

X2M

c
a
a

a Maadoitus (käytä tarvikkeena toimitettua ruuvia)
3

Liitä virransyöttö seuraavalla tavalla:

b
c

1~ 50 Hz
220-240 V

a
b
c

X1M
X1M
a
b
c

4

6

Maavuotosuojakatkaisin
Sulake
Virtakaapeli

a
b
c

Tiedonsiirtojohto
Virransyöttö
Nippuside

Reititä johdot rungon läpi ja kiinnitä kaapelit (virransyöttö- ja
tiedonsiirtojohdot) nippusiteillä.

Tekniset tiedot

Uusimmat tiedot ovat teknisissä rakennetiedoissa.

Asennusopas
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6 Tekniset tiedot
6.1

Kytkentäkaavio: Lämmönvaihdinyksikkö

Kytkentäkaavio toimitetaan yksikön mukana, sijaitsee kytkinrasian
kannen sisäpuolella.
Symbolit:
X1M

Pääliitin
Maadoitusjohto

15

Johtonumero 15
Kenttäjohdin
Kenttäkaapeli

**/12.2
1

Kytkentä ** jatkuu sivun 12 sarakkeessa 2
Useita johdotusmahdollisuuksia
Vaihtoehto
Ei kiinnitetty kytkinrasiaan
Johdotus mallin mukaan
Piirilevy

Kytkentäkaavion RDXYQ5 selitys:
A1P

Piirilevy (pää-)

C1

Kondensaattori (A1P)

E1H

Tippavesialtaan lämmitin (valinnainen)

F1U

Sulake (T 6,3 A / 250 V) (A1P)

HAP

Käynti-LED (huoltomonitori, vihreä) (A1P)

K1a

Apurele (valinnainen)

M*F

Moottori (tuuletin)

Q1DI

Maavuotokatkaisin (ei sisälly toimitukseen)

PS

Päävirran kytkentä (A1P)

R1T

Termistori (ilma)

R2T

Termistori (kaasu)

R3T

Termistori (kierukka)

V1R

Diodimoduuli (A1P)

X1M

Riviliitin (virtalähde)

X2M

Riviliitin (tiedonsiirtokaapeli)

X*M

Riviliitin

Y1E

Elektroninen paisuntaventtiili

Z1C

Kohinasuodatin (ferriittisydän)

Z1F

Kohinasuodatin (A1P)
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