
 

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

 

FWD

 

Kanavoidut fan coil -yksiköt



28
0

20
8

55
9

55
8

31
9

22
7

17
7

31
2 36

3 40
9 48

1

11
2

26
3

28
0

17
3

67
40

20
8

45

12
5

15 15

40
32

6A

6A

6B

6B

FWD04~10

FWD12~18

A
FWD04
FWD06
FWD08+10

754
964
1174

B
707
917
1127

C
676
886
1096

D
646
856
1066

FWD04
FWD06
FWD08+10

D
646
856
1066

H
223
223
223

FWD12
FWD16+18

1066
1276

296
296

A
FWD12
FWD16+18

FWD12
FWD16
FWD18

1174
1384

B
1127
1337

C
1096
1306

D
1066
1276

C
D

D

AB

AA

H

23

15 15

49
164

229

ø100

ø17

28 101
16652

280

23
A
B

D

D

D

D

D
C

A
B

C

C

1

1

5

5

2

3

7

4 DF

4

16
5

35
3

82
44

20
827

339
2

35
2

27
5

32
45

36
5 47

3 52
3 61

7

88
37

5
17

0
71

8

22
7

45 74
188
198

294

ø100

ø17

135

15

15

15

23 28
20453

2

3

7

4 DF

4

38
2

10

50
651
057

9

20
8 27

3 39
2

57
215

294

ø100

ø17

98 28
241 53

2

3

7

4 DF

4

17
7

31
2

11
0

23
23

40
0

40
944

4

22
7 31

9
55

8

49
164

229

ø100

ø17

2869
197 52

280

2

3

7

4 DF

4

54

6 8 10

9

7

3

2

1

2 1

100

AB

AA AB

AA

➀

CN

F

IL

L

230V, 1~50Hz

N

5 6 7 L N4

M
1~

GNYE

W
H

BK BU
 o

r G
Y

R
D

9

4

8

11

3

12

5

1

2

7

10

6

1

2

 

1 5

2

3

4

6 7 9

10

8



                                                                             
ENNEN ASENNUSTA

Asennus ja kunnossapito tulee antaa ammattitaitoisen henkilön
suoritettavaksi, jolla on pätevyys tämän tyyppiseen laitteeseen, ja
niissä on noudatettava voimassaolevia turvallisuusmääräyksiä.

Kun vastaanotat yksikön, tarkasta sen kunto ja varmista, että
kuljetuksen aikana ei ole syntynyt vaurioita.

Katso tietoja mahdollisten lisävarusteiden asennuksesta ja käytöstä
niiden teknisiltä sivuilta.

Tarkasta yksikön malli ja versio pakkausmerkinnöistä.

KÄYTTÖ JA TOIMINTARAJAT

Daikin ei vastaa siitä,
- jos tuotteen on asentanut epäpätevä henkilö,
- jos tuotetta on käytetty väärin,
- jos yksikköä on käytetty sopimattomissa olosuhteissa,
- jos tässä oppaassa lueteltuja kunnossapitotoimenpiteitä ei ole 

suoritettu,
- jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Säilytä yksikkö pakkauksessaan, kunnes se on valmis asennetta-
vaksi, jotta sen sisään ei pääse pölyä.

Yksikön imemä ilma täytyy aina suodattaa. Käytä aina toimitukseen
sisältyvää ilmansuodatinta.

Jos yksikköä ei käytetä talvella, poista järjestelmästä vesi jään
muodostumisen aiheuttamien vaurioiden ehkäisemiseksi. Jos
käytössä on pakkasnesteliuoksia, tarkasta jäätymispiste.

Älä muuta yksikön sisäistä johdotusta tai muita osia.

Toimintarajat näytetään alla; kaikkea muuta käyttöä pidetään
sopimattomana:

■ lämmönsiirtoaine: vesi/glykoli

■ veden lämpötila: 5°C~95°C

■ suurin käyttöpaine: 10 bar

■ ilman lämpötila: –20°C~43°C

■ jännitepoikkeama: ±10%

Sijoituspaikan valinta:

■ älä asenna yksikköä huoneisiin, joissa on tulenarkoja kaasuja

■ älä anna veden roiskua suoraan yksikön päälle

■ asenna yksikkö kattoon tai seinälle, joka kantaa sen painon.
Jätä yksikön joka puolelle tarpeeksi tilaa sen oikeaa käyttöä ja
kunnossapitoa varten, ja ota huomioon kaikki asennetut
lisävarusteet.

■ älä koskaan sijoita lämmitysyksikköä suoraan pistorasian
alapuolelle.

LAITTEISTON KUVAUS

Ilmastointi- ja kuumailmalämmitysyksiköiden FWD-sarja on
tarkoitettu sellaisten huoneiden säätelyyn, jotka vaativat kanavoitujen
yksiköiden asennuksen.

Pääkomponentit

■ Kantava rakenne, joka on tehty sopivan paksuisesta galvanoi-
dusta teräslevystä, asianmukaisesti eristetty melunvaimennus-/
tiivistymisenestomateriaalilla, itsesammuvuusluokka 1. Sisältää
tarkastusluukut.

■ Tuuletinyksikkö, jossa on yksi tai kaksi tuuletinpyörää, keski-
pakoistyyppinen kaksoisilmanotto staattisesti ja dynaamisesti
tasapainotetuilla siipipyörillä, jotka on kytketty suoraan
3-nopeuksiseen sähkömoottoriin, varustettu kestolauhduttimella
ja lämpösuojalaitteella.

■ Riviliitin.

■ Lämmönvaihdin: erittäin tehokas, tehty kupariputkesta ja
alumiinirivoista, jotka on kiinnitetty putkiin mekaanisella
laajentamisella. Niihin on asennettu messinkiset jako-osat, ja
niissä on ilmaventtiilit. Lämmönvaihdinta, joka yleensä toimite-
taan vasemmanpuolisella kiinnityksellä, voidaan kääntää 180°.

■ Järjestelmä tiivistyneen veden keräystä ja poistoa varten,
joko katto- tai seinäkiinnitys. Kaikki FWD-sarjan mallit voidaan
asentaa joko vaaka- tai pystyasentoon.

■ Ilmanottomoduuli ilmansuodattimella

■ Ilmanottomoduuli
Tehty galvanoidusta teräslevystä. Näiden moduulien avulla
suodatetaan yksikön imemä ilma ja liitetään yksikkö
ottokanavointiin.

■ Ilmansuodatin
Tehty akryylimateriaalista, itsesammuvuusluokka 1, suodatus-
luokka EU 2.

Suodatin on irrotettava, ja se on kiinnitetty 2 nupilla, joiden
varsissa on M4-kierteet.
Suodatinmateriaali voidaan pestä ja uudistaa, jotta säilytetään
suunniteltu suodatustehokkuus ja rajoitetut vuodot.

■ Lisävarustesarjassa on
- Galvanoidusta teräslevystä tehty kantava rakenne
- Irrotettava kasettityyppinen suodatin (joka vedetään ulos kuin 

vetolaatikko)
- Itsekierteittävät kiinnitysruuvit

Asennusesimerkki

Katso kuva 1.

FWD Kanavoidut fan coil -yksiköt Asennus- ja käyttöopas

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käynnistät
yksikön. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden
varalle.

Laitteiden tai lisälaitteiden väärä asennus tai liittäminen
saattavat aiheuttaa sähköiskun, oikosulun, vuotoja, palon
tai muuta vahinkoa laitteille. Huolehdi siitä, että käytät
ainoastaan Daikinin valmistamia lisälaitteita, jotka on
erityisesti suunniteltu käytettäviksi näiden laitteiden
kanssa. Niiden asentaminen on annettava ammattimiehen
tehtäväksi.

Jos olet epävarma asennusmenettelyn tai käytön suhteen,
ota aina yhteyttä Daikin-jälleenmyyjään, jolta saat neuvoja
ja tietoja.

1 FWD-yksikkö

2 Ilmanottomoduuli ilmansuodattimella
FWD
Kanavoidut fan coil -yksiköt
4PW17549-5A

Asennus- ja käyttöopas

1



                                                                                      
MITAT

■ Ilmanottomoduuli litteällä luokan EU 2 suodattimella (Katso
kuva 2)

■ Vakioyksikkö (Katso kuva 5)
Vasemmalla puolella mainitut mitat koskevat vasemmanpuoleisia
hydrauliliittimiä ja oikealla puolella mainitut oikeanpuoleisia liittimiä.

ASENNUS

Vaaka- tai pystyasento

(Katso kuva 3)

Yksikön kokoonpano

Yksiköt toimitetaan aina kokoonpanossa AA, mutta ilman
sisäänmenoaukon paikkaa voidaan vaihtaa asennuksen aikana.

Sarjan kuvaus (Katso kuva 6) 

Kaikki lisävarusteet kannattaa asentaa vakiolaitteeseen niiden
ohjeiden mukaisesti ennen sen sijoittamista paikallaan.

Ilmanotto- ja ilmanpäästöputkien lohkot ovat suorakulmaisia, ja niihin
on porattu reiät saatavana olevien lisävarusteiden kiinnitystä varten.
Yksikön kummassakin sivupaneelissa on pyöreä esileikattu elementti
(Ø100 mm) raittiin ilman suoraa ottoa varten.

Jos asennus poikkeaa toimitusehdoista, sijoittelu täytyy muuttaa
purkamalla yksikkö kuten kuvassa 6 näyttää.
Lämmönvaihtimen liittimet voidaan siirtää vastakkaiselle puolelle
seuraavasti:

1 Irrota ylempi ja alempi avattava paneeli (1+2).

2 Irrota tiivistymäsäiliö vaaka-asennuksessa (8).

3 Avaa moottorin tuen neljää kiinnitysruuvia, mutta älä irrota niitä
kokonaan (7).

4 Irrota lämmönvaihdin (5) avaamalla 4 kiinnitysruuvia, vedä se
ulos ja käännä se. Irrota esileikatut elementit vastapäisestä
sivupaneelista, laita lämmönvaihdin paikalleen ja kiristä ruuvit.

5 Asenna edellä luetellut komponentit takaisin.

6 Sulje aiemmin käytössä olleiden jako-osien poistoreiät
kondensoimattomalla eristysmateriaalilla.

Yksikön asennus

Kiinnitä vakioyksikkö kattoon tai seinälle käyttäen vähintään neljää
kuudesta aukosta.

■ Vaaka-asennuksessa (kattokiinnitys) kannattaa käyttää
M8-kierteisiä pultteja, yksikön painon mukaisia kiinnityspultteja
ja huolehtia yksikön sijoittamisesta kahdella M8-pultilla ja alus-
levyllä, jonka halkaisija sopii aukkoon ja yksikön kiinnittämiseen.
Ennen kuin kiristät lukkomutterin, säädä päämutteria niin, että
yksikkö viettää oikein tiivistyneen veden poistamista varten
(katso kuva 4).
Oikea viettävyys saadaan kallistamalla tuloaukkoa alaspäin
poistoaukkoon verrattuna niin, että korkeusero päästä päähän
on noin 10 mm. Tee lämmönvaihtimen hydrauliliitännät ja —
jäähdytyskäytössä — tiivistyneen veden poistoliitännät. Käytä
toista lisätankin kahdesta tyhjennysaukosta, jotka näkyvät
yksikön sivupaneelien ulkopuolella (katso kuva 5): vaakasuora
(säiliö) ja pystysuora tiivistyneen veden poisto.

■ Pystyasennuksessa (seinäkiinnitys) kiinnitä yksikkö niin, että
vesi virtaa pois kohti käytettävää tyhjennysaukkoa. Kaltevuus on
riittävä, kun kahden sivupaneelin korkeusero on noin 5 mm.
Pääsäiliön kaksi tiivistyneen veden poistoputkea sijaitsevat
sivupaneelien sisällä, ja niihin pääsee käsiksi kalvotyyppisen
putkijohdon kautta, johon täytyy viedä reikä poistoputken
läpivientiä varten.
Tätä kalvotyyppistä putkijohtoa ei kannata poistaa, sillä se estää
sivupaneelin reiän terävää reunaa vaurioittamasta tiivistyneen
veden poistoputkea ajan mittaan.

■ Liitä yksikkö tiivistyneen veden poistolinjaan taipuisalla
kumiletkulla, ja kiinnitä se valitsemaasi poistoputkeen (Ø3/8”)
metallipuristimella (käytä hydrauliliittimien puolella olevaa
poistoaukkoa). 
Tiivistyneen veden poiston helpottamiseksi kallista poistoputkea
alaspäin vähintään 30 mm/m ja varmista, että koko matkalla ei
ole taipeita tai kuristeita.

■ Ilmansuodattimen asennus. Ilmanoton suodatinmoduuli
voidaan asentaa joko samaan linjaan poiston kanssa
(kokoonpano AA) tai 90° asteen kulmaan yksikköön nähden
(kokoonpano AB). Jälkimmäisessä tapauksessa alempaa
etupaneelia täytyy siirtää säätämällä kuutta ruuvia, joilla se on
kiinni yksikössä. Sen jälkeen paneeli asennetaan yksikön
pohjaan.
Suodatinmoduulin kumpaankin päähän on porattu reiät
samoihin kohtiin kuin yksikön ilmanoton tuloaukossa.
Näin moduuli voidaan kiinnittää yksikköön, ja sen toisessa
päässä on reiät samoissa kohdissa kuin yksikön
ilmanottoaukossa.
Moduulin yhdessä päässä on Ø5 mm:n reiät, tämä pää
kiinnitetään suoraan yksikköön.
Toisessa päässä reikien läpimitta on 3,5 mm, jotta muiden osien
(hankitaan erikseen) kiinnitykseen käytettävät ruuvit tarttuvat
tiukasti.
Kokonaismitat: kuva 2.

1 6 pikakiinnitysaukkoa

2 Tiivistyneen veden poisto — vaaka-asennus

3 Tiivistyneen veden poisto — pystyasennus

4 Hydrauliliitännät
4 = vakiolämmönvaihdin
4 DF = lisälämmönvaihdin

5 Ilman päästö

6 Ilmanotto
6A = toimitusehdot
6B = voidaan vaihtaa asennuksen aikana

7 Pyöreä esileikattu elementti (Ø100 mm) raittiin ilman ottoa varten

FWD-ilmastointi- ja kuumailmalämmitysyksiköt voidaan
asentaa joko vaaka- tai pystyasentoon. Tarkista, että
haluttu asennus noudattaa jompaakumpaa kuvaa
kohdassa kuva 3, jossa kummatkin mahdolliset kokoon-
panot (AA tai AB) sopivat lämmitys- ja jäähdytyskäyttöön.

AA Ilman sisäänmeno- ja ulostuloaukot ovat suorassa linjassa

AB Ilman sisäänmenoaukko ei ole suorassa linjassa ulostuloaukon 
kanssa

1 Ylempi avattava paneeli

2 Alempi avattava paneeli

3 Esileikattu elementti ulkoista ilmanottoa varten

4 Keskipakotuulettimet

5 Vakiolämmönvaihdin

6 Lisälämmönvaihdin (DF)

7 Tiivistymäsäiliö seinäkiinnitystä varten (putki Ø3/8”)

8 Tiivistymäsäiliö kattokiinnitystä varten (putki Ø3/8”)

9 Lämmönvaihtimen hydrauliliittimet

10 Tiivistymän poistoliittimet

11 Riviliitin

12 Kantava rakenne
Asennus- ja käyttöopas
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■ Suodatinmoduulin asennuskaavio:
- kuva 9: suodatinmoduulin asennus, malli FWD, kokoonpano 

AA.
- kuva 10: suodatinmoduulin asennus, malli FWD, kokoonpano 

AB.
Käytä sarjan mukana toimitettuja itsekierteittäviä ruuveja.

Muutamia sääntöjä, joita täytyy noudattaa

■ Poista lämmönvaihtimesta ilma pumput pysäytettynä sen
liittimien vieressä olevien ilmaventtiilien avulla.

■ Kun rakennetaan kanavatyyppistä järjestelmää, kannattaa
kanavoinnin ja yksikön väliin laittaa tärinänvaimennus-
kappaleet (hankitaan erikseen).

■ Jos haluat asentaa lisävarusteena sähkövastusmoduulin
(EDEH), päästöaukon tärinänvaimennuskappaleen täytyy
olla kuumuudenkestävä.

■ Kanavointi, erityisesti päästökanavointi, täytyy eristää
kondensoimattomalla materiaalia.

■ Tee laitteiston lähelle tarkastusluukku kunnossapitoa ja
puhdistusta varten.

■ Asenna ohjauspaneeli seinälle. Valitse paikka, jossa voi
helposti asettaa toimintoja ja lukea lämpötilaa. Vältä paikkoja,
joihin osuu suora auringonvalo tai suora kuuma tai kylmä
ilmavirta. Älä laita sen tielle esteitä, jotka voivat estää
lämpötilan lukemisen oikein.

KENTTÄJOHDOTUS

Suorita sähkötyöt, kun virta on katkaistu. Katso tietoja valinnais-
varusteista niiden oppaista.

Tarkasta, että virtalähde vastaa yksikön nimikilvessä ilmoitettua
nimellisvirtalähdettä.

Jokainen yksikkö tarvitsee virtalähteessä kytkimen (IL), jossa
avautuvien kontaktien välillä on vähintään 3 mm:n etäisyys, ja
sopivan sulakkeen (F).

Virrankulutus on merkitty yksikköön kiinnitettyyn tietokilpeen.

Huolehdi siitä, että kaapelointi suoritetaan huolellisesti yksikkö/
ohjainyhdistelmän välillä ja lisävarusteiden kanssa toimitettujen
kytkentäkaavioiden mukaan.

Sähköliitäntöjä tehtäessä alempi avattava paneeli täytyy irrottaa
(katso kuva 6), jotta riviliittimeen päästään käsiksi.

Virtakaapelit (virransyöttö ja ohjaus) täytyy vetää riviliittimeen yksikön
sivupaneelissa hydrauliliittimiä vastapäätä olevan kalvoputkijohdon
läpi.

Kuva 7 näyttää FWD-kytkentäkaavion ilman ohjauspaneelia.

Yksiköiden moottoreilla on 3 nopeutta.

Kaapeloinnin osataulukko (Katso kuva 7)

BK .......................... Musta = suurin nopeus

BU tai GY............... Sininen tai harmaa =  keskinopeus

GNYE..................... Keltainen/vihreä = maa

RD.......................... Punainen = pienin nopeus

WH......................... Valkoinen = yhteisjohdin

- - - - ....................... Kenttäjohdotus

CN.......................... Liitin

F............................. Sulake (ei sisälly toimitukseen)

IL............................ Linjakytkin (ei sisälly toimitukseen)

M............................ Moottori

➀ ........................... Liitännät ohjaimeen

KOEKÄYTTÖ

Tarkasta, että laitteiston kaltevuus on oikea.

Tarkasta, ettei tyhjennysputki ole tukossa (kivenmurusia tms.).

Tarkasta hydrauliliitosten tiiveys.

Tarkasta, että sähkökaapelit ovat tiukasti kiinni (tee tämä tarkastus
jännite KATKAISTUNA).

Tarkasta, että lämmönvaihtimen ilmanpoisto on tehty oikein.

Kytke virta ja tarkasta yksikön käynti.

KÄYTTÖ

Katso ohjaimen asennus- ja käyttöoppaasta ohjeita yksikön käytöstä.
Tiettyyn käyttöön tarkoitettuja ohjaimia on saatavana lisävarusteena.

KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS

Ennen kunnossapito- tai puhdistustoimien suorittamista sammuta
yksikkö turvallisuussyistä ja katkaise jännite kääntämällä linjakytkin
asentoon OFF.

Kunnossapito

FWD-ilmastointi- ja -kuumailmalämmitysyksiköt eivät vaadi muuta
kunnossapitoa kuin ilmansuodattimen ja lämmönvaihtimen
säännöllisen puhdistuksen ja tiivistyneen veden poiston tehokkuuden
tarkistuksen.

Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat suorittaa kunnossapidon.

Ole erittäin huolellinen kunnossapitotoimien aikana: eräiden
metalliosien koskettaminen vahingossa voi aiheuttaa vammoja, käytä
siis suojakäsineitä.

Aina kun yksiköt käynnistetään, kun ne ovat olleet pitkään
käyttämättöminä, varmista että lämmönvaihtimessa EI ole ilmaa.

Moottori ei tarvitse huoltoa, koska siinä on itsevoitelevat laakerit.

Kaikki kaapelointi ja komponentit pitää asennuttaa
hyväksytyllä sähköalan ammattilaisella ja asennustöiden
tulee noudattaa asiaankuuluvia paikallisia ja kansallisia
säädöksiä.

Moottorin yhteisjohdin on valkoinen (WH).

Jos yhteisjohdinta ei liitetä oikein, moottori vaurioituu
korjauskelvottomaksi.
FWD
Kanavoidut fan coil -yksiköt
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Ilmansuodattimen puhdistaminen

Katkaise jännite kääntämällä linjakytkin asentoon OFF.

Puhdista ilmansuodatin seuraavasti (katso kuva 6)

■ Avaa tarkastusluukku ja irrota ilmansuodatin (katso kuva 8)
avaamalla kiinnitysnupit.

■ Jos suodatin on ilmanottosäleikön sisällä, irrota säleikkö ja tee
alla kuvatut toimenpiteet.
(Katso kuva 8)

■ Puhdista suodatin haalealla vedellä tai, jos jauhe on kuivaa,
paineilmalla.

■ Asenna suodatin paikoilleen, kun se on kuivunut.

Lämmönvaihtimen puhdistus

Lämmönvaihtimen kunto kannattaa tarkastaa ennen kesäkauden
alkua. Tarkasta myös, että epäpuhtaudet eivät ole tukkineet
jäähdytysripoja.

Lämmönvaihtimeen päästään käsiksi irrottamalla päästöpaneeli ja
tiivistymäsäiliö. Puhdista sitten lämmönvaihdin paineilmalla tai
pienipaineisella höyryllä lämmönvaihtimen jäähdytysripoja
vahingoittamatta.

Ennen kuin käytät sitä kesällä, tarkasta tiivistyneen veden poisto
säännöllisesti.

JÄTEHUOLTOVAATIMUKSET

Yksikön purkaminen on suoritettava asianmukaisten paikallisten ja
kansallisten ohjeiden mukaisesti.

VIANETSINTÄ

Jos yksikkö ei toimi oikein, tarkasta ensin alla olevassa taulukossa
mainitut kohdat ennen kuin pyydät huoltoa.

Ellet pysty selvittämään ongelmaa, ota yhteys paikalliseen
edustajaan tai huoltokeskukseen.

Oire 1: Yksikkö ei toimi ollenkaan

Oire 2: Huono jäähdytys- tai lämmitysteho

Oire 3: Yksikkö vuotaa

1 Ilmanottomoduuli ja suodatin

2 Ilmansuodatin, joka on kiinnitetty ilmanottomoduuliin 
ruuveilla, vedetään ulos kuin vetolaatikko.

HUOMAA Riittävä ja säännöllinen kunnossapito ja puhdistus
säästää energiaa ja kustannuksia.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Virtakatkos Palauta virta

Automaattinen virrankatkaisin on 
lauennut

Ota yhteys huoltokeskukseen

Kytkin on asennossa ”STOP” (”0”) Käynnistä yksikkö, valitse ”I”

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Ilmansuodatin tukkeutunut tai 
likainen

Puhdista ilmansuodatin

Este ilmanoton tai -poiston lähellä Poista este

Ilmaa lämmönvaihtimessa Ota yhteyttä asentajaan

Ovia ja ikkunoita on auki Sulje ovet ja ikkunat

Yksikkö käy alhaisella nopeudella Valitse normaali tai suuri 
puhallinnopeus

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Yksikköä ei ole asennettu oikeaan 
kaltevuuteen

Ota yhteyttä asentajaan

Tyhjennysputki on tukossa Ota yhteyttä asentajaan
Asennus- ja käyttöopas

4
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Kanavoidut fan coil -yksiköt
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