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1.1.

Yleistä

Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän yksikön.
Ulkoyksikkö on ilmasta veteen siirtävä Daikin ERSQ tai ERRQlämpöpumppu.
ERRQ-yksiköt sisältävät erikoisvarusteita (eristys, lämmitinlevy
yms.), jotka takaavat hyvän suorituskyvyn alueilla, joissa alhainen
ulkolämpötila voi esiintyä yhdessä korkean kosteuden kanssa.
Tällaisissa olosuhteissa ERSQ-malleissa voi esiintyä ongelmia
ilmajäähdytetyn kierukan voimakkaan jäänmuodostuksen kanssa.
Jos tällaisia olosuhteita ovat odotettavissa, on asennettava ERRQ.
Nämä mallit sisältävät vastatoimenpiteitä (eristys, lämmitinlevy yms.),
jotka estävät jäätymisen.
HUOMAA

10.1. Tarkistukset ennen käyttöä........................................................... 15

ERSQ tai ERRQ-ulkoyksikkö voidaan liittää vain
EKHBRD-sisäyksikköön.

11. Koekäyttö ja lopputarkastus..................................................... 15
11.1. Lopputarkastus............................................................................. 15
11.2. Koekäyttö ..................................................................................... 15

Mahdolliset varusteet

12. Kunnossapito ja huolto............................................................. 16
12.1. Huoltoa koskevia varoituksia ........................................................ 16
12.2. Huoltotilakäyttö............................................................................. 16

13. Jätehuoltovaatimukset ............................................................. 17
14. Yksikön tekniset tiedot ............................................................. 17

Lämmitinlevy

Poistopistoke

ERSQ_V1 + Y1

Valinnainen sarja(a)

Valinnainen sarja(a)

ERRQ_V1 + Y1

Vakio

Käyttö kielletty

(a) Molempien lisävarusteiden yhdistelmä on kielletty.

ERSQ-malleissa ulkoyksikköön voidaan liittää valinnainen pohjalevyn
lämmitinsarja
EKBPHT16A. Katso
yksityiskohtaiset
ohjeet
pohjalevyn lämmitinsarjan asennusoppaasta.

1.2.

Tämän oppaan laajuus

Tässä asennusoppaassa kerrotaan, miten kaikki ERSQ tai ERRQulkoyksikkömallit puretaan pakkauksestaan, asennetaan ja liitetään.
HUOMAA
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EKHBRD-sisäyksiköiden
asennus
sisäyksikön asennusoppaassa.

käsitellään

Asennusopas

1

1.3.

■

Mallin tunnistus

ER

SQ

011

AA

V1

■
V1 = 1N~, 220–240 V, 50 Hz
Y1 = 3N~, 380–415 V, 50 Hz

Sarja
Lämmitystehon tunnistus (kW)
SQ = vakiomalli
RQ = malli, jossa on jäätymisenesto-ominaisuuksia
Jaettu ulkoilmalämpöpumppu

2.
■

TARVIKKEET

■

■

Tarkista, että yksikön mukana tulevat seuraavat tarvikkeet.
■
Asennusopas

1

Nippuside

2

Fluorattuja kasvihuonekaasuja
koskeva tarra

1

Monikielinen fluorattuja
kasvihuonekaasuja koskeva
tarra

1

■

■

■

Asenna yksikkö sellaiselle alustalle, joka kestää sen painon.
Jos alusta on liian heikko, seurauksena voi olla laitteen
putoaminen, joka voi aiheuttaa vammoja.
Suorita ilmoitettu asennustyö ottaen huomioon kovat tuulet,
hirmumyrskyt tai maanjäristykset.
Väärin suoritettu asennustyö voi aiheuttaa laitteiston
putoamisesta johtuvia tapaturmia.
Varmista, että ammattitaitoinen henkilö suorittaa kaikki
sähkötyöt paikallisten lakien ja säännösten sekä tämän
asennusoppaan mukaisesti erillistä piiriä käyttäen.
Liian pieni virransyöttöpiirin kapasiteetti tai sopimattomat
sähkörakenteet saattavat aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
Varmista, että kaikki johdotukset ovat turvallisia, käyttävät
ilmoitettuja johtimia ja että ulkoiset voimat eivät pääse
vaikuttamaan liitäntöihin tai johtimiin.
Huonosti tehty liitäntä tai asennus saattaa aiheuttaa tulipalon.
Kun kytket sisä- ja ulkoyksiköitä ja virtalähdettä, vedä johdot
niin, että etupaneeli voidaan kiinnittää kunnolla.
Jos etupaneeli ei ole paikoillaan, liittimet voivat ylikuumeta ja
aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
Jos kaasumaista kylmäainetta vuotaa asennuksen aikana,
tuuleta huonetila välittömästi.
Jos kaasumaista kylmäainetta joutuu tekemisiin avotulen
kanssa, myrkyllistä kaasua saattaa syntyä.
Kun asennus on suoritettu, tarkista, ettei kaasumaista
kylmäainetta vuoda.
Myrkyllistä kaasua saattaa muodostua, jos kaasumaista
kylmäainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kosketuksiin
tulenlähteen kuten lämmittimen tai lieden kanssa.
Katkaise virta, ennen kuin kosketat sähköliittimiä.

Huomio
Katso alla olevasta kuvasta tarvikkeiden sijainti.
1

■

Jos yksiköitä käytetään sovelluksissa, joissa on lämpötilan
hälytysasetus, kannattaa hälytyksen antamiselle asettaa 10
minuutin viive hälytyslämpötilan ylittyessä. Yksikkö voi pysähtyä
usean
minuutin
ajaksi
normaalikäytössä
sisäyksikön
jäänpoistoa varten tai termostaattipysäytyskäytössä.

■

Jännitteisiä osia voidaan helposti koskettaa vahingossa.
Älä koskaan jätä yksikköä ilman valvontaa asennuksen tai
huollon aikana, kun huoltopaneeli on irrotettu.

■

Maadoita yksikkö.
Maadoitusvastuksen on oltava kansallisten säännösten
mukainen
Älä kytke maajohtoa kaasu- tai vesijohtoon,
ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maajohtoon.
Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.

Tarvikkeet

1

3.

TURVALLISUUSOHJEITA

■ Kaasuputki.
Jos kaasua vuotaa, seurauksena voi olla syttyminen tai
räjähdys.

Tässä luetellut varotoimenpiteet on jaettu seuraavaan kahteen
luokkaan. Molemmat käsittelevät hyvin tärkeitä aiheita, joten noudata
niitä huolellisesti.

■ Vesijohto.
Kovat vinyyliputket eivät ole tehokkaita maadoittimia.

VAROITUS

■ Ukkosenjohdatin tai puhelimen maajohto.
Sähköjännite voi nousta epänormaalisti
seurauksena.

Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

HUOMAUTUS
Jos huomausta ei noudateta, seurauksena voi olla vammoja tai
laitteiston vaurioituminen.

Varoitus
■

■

■

Pyydä jälleenmyyjää tai ammattitaitoista henkilöä suorittamaan
asennus. Älä asenna laitetta itse.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai
tulipaloja.
Tee asennus tämän asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai
tulipaloja.
Käytä asennukseen vain ilmoitettuja tarvikkeita ja osia.
Muiden kuin ilmoitettujen osien käyttäminen voi aiheuttaa
vesivuotoja, sähköiskuja, tulipalon tai yksikön putoamisen.

Asennusopas

2

salamaniskun

■

Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos maavuotokatkaisinta ei asenneta, seurauksena voi olla
sähköisku ja tulipalo.

■

Asenna tyhjennysputket tämän asennusoppaan ohjeiden
mukaisesti hyvän tyhjennyksen varmistamiseksi, ja eristä putket
vesihöyryn tiivistymisen estämiseksi. Katso yhdistelmätaulukko
kohdassa "Yleistä" sivulla 1.
Huonosti asennettu tyhjennysputkisto voi aiheuttaa vesivuotoja
ja kastella huonekalut.

■

Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtajohto ja yhdysjohto vähintään 1
metrin päähän televisioista tai radioista häiriöiden tai kohinan
ehkäisemiseksi.
(Radioaaltojen mukaan 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä
kohinan poistamiseen.)

■

Älä kastele ulkoyksikköä. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
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■

2

Älä asenna yksikköä seuraaviin paikkoihin:

Kun laite asennetaan paikkaan, jossa tuulee voimakkaasti, on
kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin.

■ Kun syynä on mineraaliöljysumu, öljysumu tai esimerkiksi
keittiöstä syntyvä höyry.
Muoviosat voivat hapertua ja pudota tai aiheuttaa
vesivuotoja.

Ulkoyksikön ilmanpoistoon kohdistuva kova tuuli (yli 5 m/s)
aiheuttaa oikosulun (poistoilman imu), ja tällä saattaa olla
seuraavia vaikutuksia:
- Toimintatehon heikkeneminen.
- Jatkuva huurteenmuodostus.
- Toiminnan keskeytyminen paineen kohoamisen johdosta.
- Jos yksikön etupuolelle kohdistuu jatkuvasti voimakas tuuli,
tuuletin saattaa alkaa pyöriä erittäin nopeasti ja vaurioitua.
Katso kuvasta, miten tämä yksikkö asennetaan paikkaan, missä
tuulen suunta pystytään ennakoimaan.

■ Paikat, joissa syntyy syövyttävää kaasua, esimerkiksi
rikkihappokaasua.
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa
aiheuttaa kylmäaineen vuotamisen.
■ Sähkömagneettisia aaltoja säteilevien laitteiden lähelle.
Sähkömagneettiset aallot voivat häiritä ohjausjärjestelmää ja
aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä.

■

■ Tiloihin, joissa tulenarkoja kaasuja voi vuotaa, joiden ilmassa
on hiilikuituja tai helposti syttyvää pölyä tai joissa käsitellään
höyrystyviä tulenarkoja aineita, kuten tinneriä tai bensiiniä.
Tällaiset kaasut voivat aiheuttaa tulipalon.

Käännä ilman ulostulopuoli rakennuksen seinää, aitaa tai
tuulisuojusta päin.

■ Tilat, joissa ilma on hyvin suolaista, kuten valtameren
lähituntumassa.
■ Tilat, joissa jännite vaihtelee huomattavasti, kuten tehtaissa.
■ Autot tai laivat.
■ Tilat, joissa on happamia tai emäksisiä höyryjä.
■

Älä anna lasten kiivetä ulkoyksikön päälle, äläkä laita sen päälle
mitään esineitä.
Putoaminen tai tippuminen voi aiheuttaa vammoja.

■

Älä
koske
kylmäaineputkiliitoksista
kylmäaineeseen.
Seurauksena voi olla paleltumavamma.

4.

YKSIKÖN

4.1.

1

Varmista, että asennusta varten on tarpeeksi tilaa.

vuotaneeseen
■

Aseta ulostulopuoli suoraan kulmaan tuulen suuntaan nähden.

Voimakas tuuli

ASENNUS

Asennuspaikan valinta
■

Huolehdi siitä, että pieneläimet eivät voi käyttää
ulkoyksikköä suojapaikkanaan.

■

Sähköosia koskettavat pieneläimet voivat aiheuttaa
toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon. Kehota asiakasta
pitämään yksikön ympäristö puhtaana.

Valitse asennusta varten paikka, joka täyttää seuraavassa
esitetyt ehdot ja jonka asiakkaasi hyväksyy.
- Paikka, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Paikka, jossa yksikkö ei häiritse naapureita.
- Paikka, jonka luja alusta kestää yksikön painon ja tärinän ja
jossa yksikkö voidaan asentaa tasaisesti vaakasuoraan.
- Paikat, joissa ei ole syttyvien kaasujen tai tuotteen vuodon
mahdollisuutta.
- Laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa
ympäristössä.
- Paikka, jossa on riittävästi tilaa laitteen huoltamiseen.
- Paikka, jossa sisä- ja ulkoyksikköjen putkiston ja johtojen
pituudet pysyvät hyväksyttävissä rajoissa.
- Paikat, joissa yksiköstä vuotava vesi ei voi vaurioittaa
sijaintipaikkaa (esim. jos tyhjennysputki on tukkeutunut).
- Paikka, joka on suojattu sateelta mahdollisimman hyvin.
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Puhallettu ilma

Voimakas tuuli

3

Rakenna veden tyhjennyskanava perustuksen ympärille, jotta
jätevedet pääsevät virtaamaan pois yksikön ympäriltä (ei sisälly
toimitukseen).

4

Jos vesi ei pääse kunnolla tyhjenemään yksiköstä, asenna
yksikkö esimerkiksi betoniharkkojen päälle (alustan korkeus saa
olla enintään 150 mm).

5

Jos asennat yksikön kehikon päälle, asenna vesitiivis levy
korkeintaan 150 mm:n päähän yksikön alapinnasta, jottei vesi
pääse leviämään alhaalta päin.

6

Kun yksikkö asennetaan paikkaan, jossa se on usein alttiina
lumelle, on kiinnitettävä erityistä huomiota perustuksen
nostamiseen mahdollisimman korkeaksi.

7

Ulkoyksikkö voi mennä oikosulkuun ympäristönsä mukaan, joten
käytä kaihdinsäleitä (eivät sisälly toimitukseen).

8

Jos
asennat
yksikön
rakennuksen
runkoon, asenna vesitiivis levy (ei sisälly
toimitukseen)
(enintään
150 mm:n
etäisyydelle yksikön alasivusta) tai käytä
tyhjennyssarjaa (katso yhdistelmätaulukko
kohdassa
"Yleistä"
sivulla 1),
jotta
tyhjennysvesi ei pääse tippumaan. (Katso
kuva.)

Asennusopas

3

4.3.

Sijoituspaikan valinta kylmässä ilmastossa

Mitat ja huoltotila

■

Liitäntäputken poistosuunta asennuksessa (katso kuva 4) on
eteenpäin tai alaspäin. Numeroarvojen yksikkö on mm.

HUOMAUTUS

■

Jos vedät putken taaksepäin, jätä ≥250 mm tilaa yksikön
oikealle puolelle.

Kun ulkoyksikköä käytetään alhaisissa ulkolämpötiloissa,
on alla olevia ohjeita noudatettava.

(A) Jos ei käytetä asennusta päällekkäin, (Katso kuva 4)

Katso "Yleistä" sivulla 1.

1

Sulje tällaisissa
tapauksissa
asennuskehyksen
alaosa estämään
poistoilman ohittaminen.

2

Tällaisissa tapauksissa
voidaan asentaa vain
2 yksikköä.

3
Este oikealla puolella

Tällaisissa tapauksissa
korkeudella L1 ei ole
rajoituksia.

Este yläpuolella

Tällainen tilanne ei ole
sallittu

■

Suojaa ulkoyksikkö tuulelta asentamalla sen imupuoli seinän
puolelle.

Este imupuolella

■

Älä koskaan asenna ulkoyksikköä paikkaan, jossa imupuoli
saattaa joutua suoraan tuulelle alttiiksi.

Este poistopuolella

■

Estä tuulelle altistuminen asentamalla estolevy ulkoyksikön
ilman poistopuolelle.

■

Runsaslumisilla seuduilla on tärkeää valita sellainen
asennuspaikka, jossa lumi ei pääse haittaamaan yksikön
toimintaa. Jos lunta voi sataa sivusuunnassa, varmista, ettei
lumi pääse vaikuttamaan lämmönvaihtimen kierukkaan (rakenna
tarvittaessa sivukatos).
1

1

Rakenna suuri katos.

2

Rakenna jalusta.
Asenna yksikkö niin ylös
maasta, ettei se hautaudu
lumeen.

2

Este vasemmalla
puolella

✓

Järjestelmässä on este

(B) Kun yksikköjä asennetaan päällekkäin
1.

Jos poistopuolen edessä on esteitä.

Tässä oppaassa kuvattu laitteisto voi aiheuttaa radiotaajuusenergiasta aiheutuvaa elektronista kohinaa.
Laitteisto täyttää määritykset, jotka on suunniteltu
antamaan kohtuullinen suoja tällaisia häiriöitä vastaan.
Yksittäisen asennuksen häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida
taata.
Siksi on suositeltavaa asentaa laitteisto ja sähköjohdot
riittävän etäälle stereolaitteista, tietokoneista yms. (Katso
kuva 2)
1

Tietokone tai radio

2

Sisäyksikkö

3

Ulkoyksikkö

100

A

≥1000

2.

Jos ilmantuloaukkojen edessä on esteitä.

Äärimmäisissä olosuhteissa etäisyyksien tulee olla
vähintään 3 m ja virta- ja tiedonsiirtolinjoissa on käytettävä
putkijohtoja.

4.2.

100
≥300

Asennuksessa huomioitavaa

■

Tarkista asennusperustan kestävyys ja tasaisuus, jotta laite ei
asennuksen jälkeen toimiessaan tärise eikä aiheuta melua.

■

Kiinnitä laite lujasti ankkuriruuveilla siten kuin perustuspiirustus
kuvassa osoittaa. (Varaa neljä sarjaa M12-ankkuriruuveja,
muttereita ja aluslevyjä, joita myydään alan liikkeissä.)

■

Ankkuripultit kannattaa ruuvata niin pitkälle, että niiden korkeus
perustuksen pinnasta on 20 mm.

■

Älä pinoa enempää kuin kaksi yksikköä
päällekkäin.

■

Ylemmän ulkoyksikön tyhjennysputki vaatii
noin 100 mm:n tilan yksiköiden väliin.

■

Sulje osa A niin, ettei ilmanpoistoaukoista
tuleva ilma pääse virtaamaan sen ohitse.

B

423
614

Kun asennetaan yksittäisiä laitteita jonoon.

20

117
47

1.

140
350
(345-355)

620

140

HUOMAA

(C) Kun useampia yksiköitä asennetaan riviin (esim. katolle)

A

289
219

A

C

≥100
≥2000

A Poistopuoli
B Näkymä alhaalta (mm)
C Tyhjennysaukko

Asennusopas
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≥200
≥1000
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2.

Kun asennetaan useita yksiköitä (2 tai useampia yksiköitä)
vierekkäin per rivi.

Kuljetustuen irrotus
Keltainen kuljetustuki, joka on asennettu kompressorin jalan päälle
suojaamaan yksikköä kuljetuksen aikana, täytyy irrottaa. Toimi kuten
kuvassa 3 ja alla olevat ohjeet opastavat.

L
A
≥3000

H

≥600
≥1500

A

Kompressori

B

Kiinnitysmutteri

C

Kuljetustuki

1

Avaa hieman kiinnitysmutteria (B).

2

Irrota kuljetustuki (C) kuten kuvassa 3 näyttää.

3

Kiristä kiinnitysmutteri (B) uudelleen.

Mittojen H, A ja L väliset suhteet näkyvät alla olevasta taulukosta.
L

L≤H
H<L

4.4.

HUOMAUTUS

A

0<L≤1/2H

250

1/2H<L≤H

300

Jos yksikköä käytetään kuljetustuki kiinnitettyinä, voi
esiintyä epänormaalia tärinää tai melua.

Asennus mahdoton

4.5.

Yksikön tarkastus, käsittely ja purkaminen
pakkauksesta

Tyhjennysputkiston asennus

Tarkista kohdan "Yleistä" sivulla 1 yhdistelmätaulukosta, sallitaanko
tyhjennysputkisto. Jos yksikön tyhjennysputkisto sallitaan ja
asennuspaikka vaatii sen, noudata alla olevia ohjeita.

Yksikön käsittely

■

Tyhjennyssarjoja
tyhjennystä
valinnaisvarusteena.

Kuljeta yksikköä kuvan mukaisesti hitaasti pitäen siitä kiinni
vasemman- ja oikeanpuoleisesta kahvasta.

■

Jos ulkoyksikön tyhjennysputkisto aiheuttaa ongelmia (jos
esimerkiksi poistovettä voi roiskua ihmisten päälle), järjestä
tyhjennysputket
käyttäen
apuna
tyhjennysputkiholkkia
(lisävaruste).

■

Varmista, että poisto toimii kunnolla.

HUOMAA

Tartu kulmaan kotelon kyljessä olevan imutulon sijasta, jotta kotelo ei
väänny.

varten

on

saatavana

Jos ulkoyksikön tyhjennysaukkoja
peittää asennusjalusta tai lattia,
nosta yksikköä niin, että sen alle
jää vähintään 100 mm tilaa.

Varo, etteivät kätesi tai mitkään esineet kosketa laitteen
takaosan jäähdytysripoja.

Asennustapa, jolla estetään laitteen kaatuminen
Jos on pelättävissä, että laite saattaisi kaatua, asenna se alla olevan
kuvan mukaisesti.
■

valmistele kaikki 4 vaijeria kuvan osoittamalla tavalla

■

avaa ylälevyn 4 ruuvia, jotka sijaitsevat A:lla ja B:llä merkityissä
kohdissa

■

pistä ruuvit lenkkien läpi ja ruuvaa ne tiukasti takaisin
paikoilleen.

A

B

4.6.

Koska suunnittelupaine on 4,0 MPa eli 40 baaria, voidaan
tarvita paksuseinäisempiä putkia. Katso kappale
"5.1. Putkimateriaalin valitseminen" sivulla 6.

R410A:ta koskevat varotoimenpiteet
■

Kylmäainetta on käsiteltävä erittäin huolellisesti, jotta järjestelmä
pysyy puhtaana, kuivana ja tiiviinä.
- Puhdas ja kuiva
Vieraiden aineiden (mukaan lukien mineraaliöljyt ja kosteus)
pääsy järjestelmään on estettävä.
- Tiivis
Lue huolellisesti luku "6. Kylmäaineputkiston asennuksessa
huomioitavaa" sivulla 7 ja noudata tarkasti annettuja ohjeita.

■

Koska R410A on sekoituskylmäaine, tarvittava lisäkylmäaine
täytyy lisätä nestemäisessä muodossa. (Jos kylmäaine on
kaasumaisessa muodossa, sen koostumus muuttuu eikä
järjestelmä sen vuoksi toimi kunnolla.)

■

Liitetyn sisäyksikön on oltava EKHBRD-yksikkö.

C

A

kahden kiinnitysreiän sijainti laitteen etupuolella

B

kahden kiinnitysreiän sijainti laitteen takapuolella

C

vaijerit: ei kuulu toimitukseen
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Yksikön asennus

Asennusopas
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5.2.

Asennus
■

Noudata
ohjeita.

■

Täydellinen luettelo teknisistä ja sähköisistä ominaisuuksista
löytyy Rakennetietokirjasesta.

■

sisäyksikön

asennuksessa

sen

asennusoppaan

Älä koskaan käytä yksikköä, josta on irrotettu poistoputken
termistori (R2T), imuputken termistori (R3T) ja paineanturit
(S1NPH, S1NPL). Tällainen käyttö voi polttaa kompressorin
loppuun.

■

Huomioi ulompien (etu)levyjen mallinimi ja sarjanumero
virheiden välttämiseksi, kun kiinnität/irrotat levyjä.

■

Huoltopaneeleita sulkiessasi varo, ettei kiristysmomentti ylitä
4,1 N•m:ä.

Kylmäaineputken koko

Ulkoyksikön ja sisäyksikön välisten putkien on oltava saman kokoisia
kuin ulkoliitäntöjen.
Kylmäaineputken koko (mm)

Kaasuputki

Ø15,9

Nesteputki

Ø9,5

5.3.

Putken sallittu pituus ja korkeusero

Katso alla olevasta taulukosta pituudet ja korkeudet. Katso kuva 1.
Oletetaan, että kuvan pisin putki vastaa todellisuudessa pisintä
putkea ja että kuvan korkein yksikkö vastaa todellisuudessa korkeinta
yksikköä.
Sallittu putken pituus (m)

5.

KYLMÄAINEPUTKEN

KOKO JA SALLITTU

PUTKISTON PITUUS

Yksisuuntaisen putkiston enimmäispituus(a)

L

50 (95)

Suurin korkeus sisä- ja ulkoyksikköjen välillä

H

30

Kuormittamaton pituus

L

≤10

(a) Sulkeissa oleva luku osoittaa vastaavan pituuden.

■

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee
noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä ja
olla sopivia kylmäaineelle. Käytä fosforihappopelkistettyä, saumatonta kupariputkea kylmäainetta
varten.

■

Asennus on annettava valtuutetun kylmäaineammattilaisen tehtäväksi. Materiaalivalintojen ja
asennuksen
on
noudatettava
kansallisia
ja
kansainvälisiä
määräyksiä.
Euroopassa
on
noudatettava standardia EN378.

Ohjeet öljynerottimen tarpeellisuudesta

Koska on mahdollista, että nousuputkessa oleva öljy virtaa takaisin
pysähdyksissä olevaan kompressoriin ja aiheuttaa nesteen
puristumisen tai heikentää öljyn virtausta takaisin, täytyy asentaa
erotin sopivaan kohtaan nousuputkessa.
A

Ulkoyksikkö

B

Sisäyksikkö

C

Kaasuputket

Putkitöistä vastaavat henkilöt:

D

Nesteputket

■

E

Öljynerotin

H

Asenna
öljynerotin aina
10 m
korkeuseron
välein.

Kylmäainetta ei saa päästää ilmakehään. Ota
kylmäaine talteen freonin keräämistä ja hävittämistä
koskevan lain mukaisesti.

Putkimateriaalin valitseminen

■

Putkien sisällä saa olla vierasta ainetta (valmistusöljyt mukaan
lukien) korkeintaan ≤30 mg/10 m.

■

Valmistusmateriaali:
fosforihappopelkistettyä,
kupariputkea kylmäainetta varten.

■

Temperointiaste: käytä putkistoa, jonka temperointiaste on
putken halkaisijan funktio alla olevan taulukon mukaisesti.

■

Kylmäaineputkiston
seinämän
paksuuden
on
oltava
asianomaisten paikallisten ja kansallisten määräysten
mukainen. R410A-putkiston seinämän vähimmäispaksuuden on
oltava alla olevan taulukon mukainen.

A

E

B

C
H

Muista avata sulkuventtiili putkiston asennuksen ja
alipaineen muodostamisen jälkeen. (Kompressori
saattaa särkyä, jos järjestelmää käytetään venttiili
suljettuna.)

■

5.1.

5.4.

D

Öljynerotinta ei tarvita, kun ulkoyksikkö on asennettu korkeammalle
kuin sisäyksikkö.

saumatonta

Putkien koko
(mm)

Putkimateriaalin
temperointiaste

Vähimmäispaksuus
(mm)

Ø9,5

O

0,80

Ø15,9

O

1,00

O = karkaistu

■

Mikäli tarvittavia putkikokoja (tuumakokoja) ei ole saatavana,
voidaan käyttää myös muita läpimittoja (mm-kokoja), kun
seuraavat asiat otetaan huomioon:
■ valitse tarvittavaa kokoa lähinnä oleva putkikoko.
■ käytä sopivia sovittimia tuumakoon vaihtamiseen mm-kooksi
(ei sisälly toimitukseen).

Asennusopas
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6.

KYLMÄAINEPUTKISTON

ASENNUKSESSA

HUOMIOITAVAA
■

Jäähdytyspiiriin ei saa päästää mitään muuta ainetta, ilmaa
tms., kuin määrättyä kylmäainetta. Jos kylmäainekaasua
pääsee vuotamaan työskentelyn aikana, tuuleta huone
välittömästi kunnolla.

■

Käytä vain R410A:ta lisätessäsi kylmäainetta
Asennustyökalut:

6.1.

Juottamisohjeita

■

Juotettaessa on käytettävä läpipuhallusta typpikaasulla.
Läpipuhallus typpikaasulla estää suuren hapettuneiden kalvojen
määrän syntymisen putkien sisälle. Hapettunut kalvo haittaa
jäähdytysjärjestelmän venttiilien ja kompressoreiden toimintaa ja
estää asianmukaisen käytön.

■

Typpikaasun paineeksi on asetettava paineenalennusventtiilillä
0,02 MPa (ts. vain sen verran, että se tuntuu iholla).
1

Varmista, että käyttämäsi asennustyökalut (mittarin runkoputken
täyttöletku jne.) ovat erityisesti suunniteltuja R410A-asennuksia
varten kestämään paineen ja estämään vieraiden materiaalien
(mukaan lukien mineraaliöljyt ja kosteus) sekoittumisen
järjestelmään.

2

3

4

6

6

Tyhjöpumppu:

■

Käytä 2-vaiheista tyhjöpumppua, jossa on takaiskuventtiili
Varmista, ettei öljy valu pumpusta vastakkaiseen suuntaan
järjestelmään, kun pumppu ei ole käynnissä.
Käytä tyhjöpumppua, joka voi tyhjentää –100,7 kPa:han asti
(5 Torr, –755 mm Hg).

1

Kylmäaineputkisto

2

Juotettava osa

3

Teippaus

4

Käyttöventtiili

Jotta putkistoon ei pääse likaa, nestettä tai pölyä, suojaa se
puristamalla tai teipillä.

5

Paineenalennusventtiili

6

Typpi

■

■

■
Asennusaika

Suojaustapa

Yli kuukausi

Litistä putken pää

Alle kuukausi
Asennusajasta
riippumatta

5

Älä käytä hapettumisen estoaineita juottaessasi putkiston
saumoja.
Niiden jäämät voivat tukkia putkia ja särkeä laitteiston.
Älä käytä juoksutinta juottaessasi kupari-kuparikylmäaineputkistoa. Käytä juottamiseen fosforikuparikovajuotetta
(BCuP), joka ei vaadi juoksutinta.
Juoksutin vaikuttaa erittäin haitallisesti kylmäaineputkistoihin.
Jos esimerkiksi käytetään klooripohjaista juoksutinta, se
syövyttää putkia, ja jos juoksuttimessa on fluoria, se
vahingoittaa kylmäaineöljyä.

Suojaa putken pää
litistämällä tai teipillä

6.2.

Kupariputket on vietävä varovasti seinien läpi.
■

Ohjeita
sulkuventtiilien
käsittelystä
"6.3. Sulkuventtiilin käsittelyohjeita" sivulla 8.

■

Käytä vain yksikön mukana toimitettuja laippamuttereita. Muiden
laippamutterien käyttö voi aiheuttaa kylmäainevuotoja.

■

Varmista, että putkistoon ja liitäntöihin ei kohdistu rasitusta.

■

Käytä asianmukaista palonkestävää putkieristystä kansallisten
määräysten mukaisesti.

on

Laippaliitäntäohjeita

■

Laippoja ei saa käyttää uudelleen. Vuotojen ehkäisemiseksi
täytyy tehdä uudet laipat.

■

Käytä käytössä olevan kylmäaineen mukaista putkileikkuria ja
laipoitustyökalua.

■

Käytä vain yksikön mukana toimitettuja karkaistuja laippamuttereita. Muiden laippamutterien käyttö voi aiheuttaa
kylmäainevuotoja.

■

Katso laipoitusmitat ja kiristysmomentit taulukosta (liiallinen
kiristäminen johtaa laipan halkeamiseen).

kohdassa

Putkien
koko (mm)

Kiristysmomentti (N•m)

Laipan koko A (mm)

Ø9,5

33~39

12,8~13,2

Ø15,9

63~75

19,4~19,7

Laipan muoto
(mm)
90 ±2
45 ±
2
A

R=0.4~0.8

■

Kun kiinnität laippamutteria, voitele laipan sisäpinta eetteri- tai
esteriöljyllä ja kiristä aluksi käsin 3–4 kierrosta ennen lopullista
kiristystä.

■

Kun avaat laippamutteria, käytä aina kahta avainta yhdessä.
Kun liität putkia, käytä aina sekä kiinto- että momenttiavainta
laippamutterin kiristämiseen mutterin murtumisen ja vuotojen
ehkäisemiseksi.
4

2

1

1

Putkiliitos

2

Kiintoavain

3

Laippamutteri

4

Momenttiavain

3
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Asennusopas
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Suositellaan vain hätätapauksessa
Jos putket on pakko liittää ilman momenttiavainta, noudata
seuraavaa asennusmenettelyä:
■ Kiristä laippamutteria kiintoavaimella,
momentti äkkiä suurenee.

kunnes

kiristys-

■ Kiristä laippamutteria tästä kohdasta alla ilmoitettuun
kulmaan:

6.3.

Putkien koko
(mm)

Lisäkiristyskulma
(astetta)

Kiintoavaimen varren
suositeltu pituus (mm)

Ø9,5

60~90

±200

Ø15,9

30~60

±300

Sulkuventtiilin käsittelyohjeita

Sulkuventtiilin avaaminen/sulkeminen
Sulkuventtiilin avaaminen
1.

Poista venttiilin suojus.

2.

Aseta kuusioavain (nestepuoli: 4 mm/kaasupuoli:
sulkuventtiiliin ja käännä sulkuventtiiliä vastapäivään.

3.

Lopeta kääntäminen, kun sulkuventtiili ei käänny enempää.
Venttiili on nyt auki.

Sulkuventtiilin sulkeminen
1.

Poista venttiilin suojus.

2.

Aseta kuusioavain (nestepuoli: 4 mm/kaasupuoli:
sulkuventtiiliin ja käännä sulkuventtiiliä myötäpäivään.

3.

Lopeta kääntäminen, kun sulkuventtiili ei käänny enempää.
Venttiili on nyt suljettu.

Huomautuksia sulkuventtiilin käsittelystä
■

Varmista, että molemmat sulkuventtiilit ovat käytön aikana auki.

■

Alla olevassa kuvassa näytetään sulkuventtiilin käsittelyyn
vaadittavien osien nimet.
1
2
3

1

Huoltoportti ja huoltoportin suojus

2

Sulkuventtiili

3

Putkiston liitäntä

4

Sulkuventtiilin kansi

4

6 mm)

6 mm)

Sulkemissuunta
Nestepuoli

Kaasupuoli

Huomautuksia sulkuventtiilin suojuksen käsittelystä

■

Sulkuventtiili on suljettu tehtaalla.

■

Älä käytä liikaa voimaa sulkuventtiilin kääntämiseen. Venttiilin
runko voi murtua.
Koska sulkuventtiilin asennuslevy saattaa vääntyä, jos
laippamutteria avataan tai kiristetään vain momenttiavaimella,
pidä sulkuventtiiliä paikallaan kiintoavaimella ja avaa tai kiristä
sitten laippamutteria momenttiavaimella.
Älä laita kiintoavainta sulkuventtiilin suojukselle, sillä se voi
aiheuttaa kylmäainevuodon.
1 Kiintoavain

■

Sulkuventtiilin suojus on tiivistetty
nuolen osoittamasta kohdasta.
Huolehdi siitä, että se ei vaurioidu.

■

Muista sulkea sulkuventtiilin suojus
tiukasti sulkuventtiilin käsittelyn
jälkeen. Katso kiristysmomentti alla
olevasta taulukosta.

■

Tarkista sulkuventtiilin suojuksen kiristämisen jälkeen, ettei
kylmäainevuotoja ole.

Huomautuksia huoltoportin käsittelystä

2 Momenttiavain

■

Käytä aina täyttöletkua, jossa on venttiilin painotappi, koska
huoltoportti on Schrader-tyyppinen venttiili.

■

Muista sulkea huoltoportin suojus tiukasti huoltoportin käsittelyn
jälkeen. Katso kiristysmomentti alla olevasta taulukosta.

■

Tarkista huoltoportin suojuksen kiristämisen jälkeen, ettei
kylmäainevuotoja ole.

1
2
■

Kylmäainepuolen käyttöpaine voi olla alhainen (esimerkiksi
lämmityskäyttö, kun ulkolämpötila on alhainen. Tiivistä kaasuputken sulkuventtiilin laippamutteri riittävästi silikonitiivisteaineella jäätymisen estämiseksi.

Kiristysmomentit
Nimike

Silikonitiivistetyyny
(Huolehdi siitä, että rakoja ei jää)

Asennusopas

8

Kiristysmomentti (N•m)

Sulkuventtiilin suojus, nestepuoli

13,5~16,5

Sulkuventtiilin suojus, kaasupuoli

22,5~27,5

Huoltoportin suojus

11,5~13,9
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7.

PUTKILIITÄNTÄTYÖ

7.1.
■

7.3.

Kun kaikki putkityöt on tehty ja ulkoyksikkö on liitetty sisäyksikköön,
täytyy (a) tarkistaa kylmäaineputkisto vuotojen varalta ja (b) suorittaa
tyhjiökuivaus kaiken kosteuden poistamiseksi kylmäaineputkistosta.

Kylmäaineputkisto

Putket voidaan asentaa neljään suuntaan.
Kuva - Putket neljään suuntaan (Katso kuva 5)

■

■

■

Jos kylmäaineputkistossa saattaa olla kosteutta (esimerkiksi
putkistoon on päässyt sadevettä), suorita ensin alla oleva
tyhjiökuivausmenettelyä, kunnes kaikki kosteus on poistunut.

1

Pora

2

Läpivientiaukon ympärillä oleva keskialue

Yleisiä ohjeita

3

Läpivientiaukko

■

4

Uurre

5

Yhdysputki, neste (hankitaan asennuspaikalla)

6

Alarunko

7

Etulevy

8

Putken ulostulolevy

9

Ruuvin etulevy

10

Putken ulostulolevyn ruuvi

A

Eteen

B

Taakse

C

Sivulle

D

Alas

Putkiston suojus (takana)

■

■

Älä poista ilmaa kylmäaineella. Tyhjennä järjestelmä
tyhjiöpumpulla. Lisäkylmäainetta ei ole varattu ilman
tyhjennykseen.

■

Varmista ennen vuototestin tai tyhjiökuivauksen
suorittamista, että kaasusulkuventtiili ja nestesulkuventtiili on suljettu tiukasti.

Määritys
(Katso kuva 6)

Kun yhdysputki asennetaan yksikköön alaspäin, tee
läpivientiaukko puhkaisemalla sen ympärillä oleva keskialue Ø6
mm:n poranterällä. (Katso kuva 5).
Kun kaksi uurretta leikataan auki, asennus voidaan tehdä kuten
kuvassa 5 näyttää.
(Leikkaa uurteet metallisahan avulla.)
Kun läpivientiaukko on tehty, sen reunat ja ympäröivät
päätypinnat kannattaa paikkamaalata ruostumisen estämiseksi.

7.2.

Kaikki yksikön sisällä olevat putket on testattu tehtaalla vuotojen
varalta.
Käytä 2-vaiheista takaiskuventtiilillä varustettua tyhjiöpumppua,
joka
voi
tyhjentää
manometripaineeseen
–100,7 kPa
(5 absoluuttista torria, –755 mm Hg).
Liitä tyhjiöpumppu sekä kaasusulkuventtiilin että nestesulkuventtiilin huoltoporttiin tehokkuuden lisäämiseksi.

■

Kun putkisto liitetään sivusuuntaan (taakse), irrota putkiston suojus
(takana) (katso kuva 7).
1

Vuototesti ja tyhjiökuivaus

1

Paineenalennusventtiili

2

Typpi

3

Juoksutusjärjestelmä

4

Alipainepumppu

5

Venttiili A

6

Kaasulinjan sulkuventtiili

7

Nestelinjan sulkuventtiili

8

Sulkuventtiilin huoltoportti

9

Täyttöletku

Vieraiden esineiden sisäänpääsyn estäminen

Tuki kaikki putken läpivientiaukkojen kolot tiivistemassalla tai
eristysaineella (ei sisälly toimitukseen) kuvan mukaisesti.

Vuotokoe
Vuototestin on oltava määrityksen EN 378-2 mukainen.
1

Tyhjiövuototesti
1.1 Tyhjennä järjestelmä neste- ja kaasuputkista paineeseen
–100,7 kPa (5 torria).

1

1

1.2 Kun se on saavutettu, sammuta tyhjiöpumppu ja tarkista,
ettei paine nouse ainakaan 1 minuuttiin.

Tiivistemassa tai eristysaine (ei
sisälly toimitukseen)

Ulkoyksikköön joutuneet hyönteiset tai pienet eläimet voivat aiheuttaa
oikosulun sähkörasiassa.

1.3 Jos paine nousee, järjestelmässä saattaa olla kosteutta
(katso tyhjiökuivaus alla) tai vuotoja.
2

Painevuototesti
2.1 Riko tyhjiö paineistamalla typpikaasulla minimimanometripaineeseen 0,2 MPa (2 baaria).
Älä koskaan aseta manometripainetta yksikön maksimikäyttöpainetta korkeammaksi, ts. 4,0 MPa (40 baaria).
2.2 Testaa vuodot
putkiliitoksiin.

levittämällä

vaahtokoeliuosta

kaikkiin

Käytä vain suositeltua, tukkumyyjältä saatavaa
vaahtokoeliuosta.
Älä käytä saippuavettä, joka voi aiheuttaa
laippamutterien murtumisen (saippuavesi voi
sisältää suolaa, joka imee kosteutta, joka jäätyy
putkiston
kylmetessä)
ja/tai
aiheuttaa
laippaliitosten syöpymistä (saippuavesi voi
sisältää ammoniakkia, joka aiheuttaa syöpymistä
messinkisen laippamutterin ja kuparilaipan
välillä).
2.3 Poista kaikki typpikaasu.
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8.

Tyhjiökuivaus

TÄYTTÄMINEN

Poista kaikki kosteus järjestelmästä seuraavasti:

KYLMÄAINEELLA

■

Tarkista tyhjiöpumppu sammutettuna, että tavoitealipaine säilyy
vähintään 1 tunnin ajan.

Kun yksikön huolto vaatii kylmäainejärjestelmän
avaamisen, kylmäaineen käsittely ja poistaminen
täytyy tehdä asianmukaisten paikallisten ja
kansallisten määräysten mukaisesti.

■

3.

Jos tavoitealipainetta ei saavuteta 2 tunnissa tai alipaine ei säily
1 tunnin ajan, järjestelmässä saattaa olla liikaa kosteutta.

Kylmäainetta ei voi lisätä ennen kuin kenttäjohdotus
on tehty.

■

4.

Riko tässä tapauksessa tyhjiö paineistamalla typpikaasulla
manometripaineeseen 0,05 MPa (0,5 baaria) ja toista vaiheet
1-3, kunnes kaikki kosteus on poistettu.

Kylmäainetta voi lisätä vasta sitten, kun vuototesti ja
tyhjökuivaus on suoritettu (katso yllä).

■

Järjestelmää täytettäessä on huolehdittava siitä, että
ylintä sallittua lisäysmäärää ei koskaan ylitetä.
Muutoin seurauksena voi olla nesteisku.

■

Tarkoitukseen sopimattoman aineen lisääminen
järjestelmään
voi
aiheuttaa
räjähdyksiä
ja
onnettomuuksia. Tämän takia pidä aina huolta siitä,
että järjestelmässä käytetään oikeaa kylmäainetta
(R410A).

1.

Tyhjennä järjestelmää vähintään 2 tuntia tavoitealipaineeseen
–100,7 kPa.

2.

5.

Sulkuventtiilit voidaan nyt avata ja/tai kylmäainetta voidaan lisätä
(katso "8.3. Kylmäaineen lisäysmenettely" sivulla 11).
Sulkuventtiilin avaamisen jälkeen on mahdollista, että
paine kylmäaineputkistossa ei nouse. Tämän voi aiheuttaa
esim. se, että ulkoyksikön piirin paisuntaventtiili on kiinni,
mutta se ei aiheuta ongelmia yksikön oikealle toiminnalle.

7.4.
■

■

Varotoimenpiteet, jotka koskevat putkiston
liittämistä ja eristystä

Huolehdi siitä, että sisä- ja ulkoputket eivät kosketa
kompressorin liitinkantta.
Jos nestepuolen putkiston eriste voi koskettaa kantta, säädä
korkeutta alla olevan kuvan mukaisesti. Huolehdi myös siitä, että
putkisto ei kosketa kompressorin pultteja tai ulkopaneeleita.
Kun ulkoyksikkö asennetaan sisäyksikön yläpuolelle, voi
tapahtua seuraavasti:
Sulkuventtiilissä oleva tiivistynyt vesi voi siirtyä sisäyksikköön.
Tämän välttämiseksi peitä sulkuventtiili tiivistemateriaalilla.

■

Jos lämpötila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%,
tiivistemateriaalin tulee olla vähintään 20 mm paksua
tiivistymisen ehkäisemiseksi tiivisteen pinnalla.

■

Muista eristää neste- ja kaasupuolen putket.
Eristämättömät
putket
voivat
aiheuttaa
kondensaatiota tai palovammoja, jos niitä kosketaan.
(Kaasupuolen putkien lämpötila voi olla jopa 120°C, joten käytä
lämmönkestävää eristysmateriaalia.)

6
A

Jos kylmäainejärjestelmä täytyy avata yksikön huollon
aikana, kylmäaine täytyy poistaa paikallisten
säännösten mukaisesti.

■

Jos virta on kytketty, sulje etupaneeli, kun
poistut yksikön luota.

Jos kylmäainetta täytyy lisätä, katso tietoja yksikön nimikilvessä.
Nimikilvessä ilmoitetaan kylmäaineen tyyppi ja tarvittava määrä.

8.1.

Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä tietoja

Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvia fluorattuja
kasvihuonekaasuja. Älä päästä kaasuja ilmakehään.
Kylmäainetyyppi:

R410A

GWP(1)-arvo:

1975

GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali

Kompressori

■

➀ tuotteeseen tehtaalla lisätty kylmäaine,

2

Liitinkansi

■

➁ asennuspaikalla lisätyn kylmäaineen määrä ja

3

Sisä- ja ulkoputket

■

➀+➁ kylmäaineen kokonaismäärä

4

Korkitus jne.

5

Eristemateriaali (ei
sisälly toimitukseen)

6

Pultit

A

Ole varovainen
putki-, pultti- ja
ulkopaneeliliitäntöjen
kanssa

tuotteen mukana
koskevaan tarraan.

toimitettuun

fluorattuja

kasvihuonekaasuja

Täytetty tarra täytyy kiinnittää tuotteen sisälle tuotteen lisäysportin
läheisyyteen (esim. huoltokannen sisäpintaan).
4

1

tuotteeseen tehtaalla
lisätty kylmäaine:
katso yksikön nimikilpi

2

asennuspaikalla lisätyn
kylmäaineen määrä

3

kylmäaineen
kokonaismäärä

4

Sisältää Kioton
pöytäkirjan piiriin
kuuluvia fluorattuja
kasvihuonekaasuja

5

ulkoyksikkö

6

kylmäainesylinteri ja
lisäysputkisto

2

3
6

10

lisää

■

1

Asennusopas

Älä

Tähän ulkoyksikköön on tehtaalla lisätty kylmäaine. Putkien
koon ja pituuden mukaan joihinkin järjestelmiin pitää lisätä
kylmäainetta. Katso "Kylmäaineen lisäysmäärän laskeminen"
sivulla 11.

1

5
5

■

Kirjoita lähtemättömällä musteella

4

4

Lisätessäsi kylmäainetta järjestelmään käytä aina
suojakäsineitä ja suojalaseja.

■

1

3

Kylmäaineastiat täytyy avata hitaasti.

Kompressorin
rikkoutumisen
ehkäiseminen.
kylmäainetta ilmoitettua määrää enemmän.

(1)

2

■
■

5
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HUOMAA

Eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan EUmääräyksen
kansallinen
toimeenpano
saattaa
edellyttää, että yksikössä käytetään asianmukaista,
virallista kansallista kieltä. Tästä syystä yksikön
mukana toimitetaan useita monikielisiä fluorattuja
kasvihuonekaasuja koskevia tarroja.

Säiliön liittäminen
V1

Y1

4

7
4

Kiinnitysohjeet ovat tarran kääntöpuolella.
1 2

8.2.

5

5

1 2

Kylmäaineen lisäysmäärän laskeminen
6
Putkiston
pituus
on
yksinkertainen
kaasunesteputkiston pituus sen mukaan, kumpi on pidempi.

3

tai

Lisätäyttöä ei tarvita, jos putkiston pituus on alle 10 m.
Jos putkiston pituus on yli 10 m, määritä lisättävän kylmäaineen
määrä alla olevan taulukon avulla.
Taulukko 1: Kylmäaineen lisääminen <yksikkö: kg>
Kylmäaineputkiston pituus
3~10 m

10~20 m

20~30 m

30~40 m

40~50 m

(a)

0,54

1,08

1,62

2,16

(a) Lisätäyttöä ei vaadita

Uudelleentäyttö

Nestelinjan sulkuventtiili

2

Kaasulinjan sulkuventtiili

3

Sisäyksikköön

4

Venttiili A

5

R410A-säiliö

6

Mittalaite

7

Putken kiinnityslevy

3

Kun kylmäainesäiliö on liitetty ja määritetty toimenpide suoritettu,
järjestelmään lisätään oikea määrä kylmäainetta. Kylmäainetta täytyy
lisätä alla olevan menettelyn mukaisesti.

Lisäys, kun ulkoyksikkö seisoo

Jos täydellinen uudelleentäyttö on tarpeen (vuodon tms. jälkeen),
katso alla olevasta taulukosta tarvittava kylmäaineen määrä.
Muista suorittaa ennen uudelleentäyttöä myös yksikön
sisäisen putkiston tyhjiökuivaus. Tee se käyttämällä
yksikön sisäistä huoltoporttia. ÄLÄ käytä sulkuventtiilissä
olevia
huoltoportteja
(katso
"6.3. Sulkuventtiilin
käsittelyohjeita" sivulla 8), koska tyhjiökuivausta ei voi
suorittaa kunnolla näistä porteista.
Ulkoyksiköillä on 1 portti putkistossa. Se on
lämmönvaihtimen ja 4-tieventtiilin välissä
Taulukko 2: Kokonaistäyttömäärä <yksikkö: kg>

Katso kuva kohdassa "Säiliön liittäminen" sivulla 11.
1

Määritä lisättävän kylmäaineen paino luvun "Kylmäaineen
lisäysmäärän laskeminen" sivulla 11 kohdan "Kylmäaineen
lisätäyttö" mukaan ja lisää yksikköön kiinnitetyn "Kylmäaineen
lisätäyttö" -tarran mukainen määrä

2

Kun tyhjökuivaus on päättynyt, avaa venttiili A ja lisää
lisäkylmäaine nesteenä nestesulkuventtiilin huoltoportista
seuraavia ohjeita noudattaen:
-

Kylmäaineputkiston pituus
3~10 m

10~20 m

20~30 m

30~40 m

40~50 m

4,5

5,0

5,6

6,1

6,7

8.3.

1

6

Kytke ulkoyksikön ja sisäyksikön virransyöttö päälle
(päävirtakytkin päällä).
Tarkista, että kaasu- ja nestesulkuventtiilit ovat kiinni.
Pysäytä kompressori ja lisää kylmäainetta ohjeiden
mukainen määrä.
Kompressorin rikkoutumisen ehkäiseminen. Älä lisää
kylmäainetta ilmoitettua määrää enemmän.

Kylmäaineen lisäysmenettely

Huomioitavaa R410A-kylmäaineella täytettäessä
■

Lisää nesteputkeen kylmäainetta nestemäisessä tilassa. Koska
R410A on sekoituskylmäaine, sen koostumus muuttuu, jos sitä
syötetään kaasumaisessa muodossa, eikä järjestelmän
normaalia toimintaa voida enää taata.

■

Tarkista ennen lisäämistä, onko kylmäainesylinterissä lappo vai
ei, ja aseta sylinteri sen mukaan.
Lapolla varustetun
sylinterin täyttö
Täytä nestemäisellä
kylmäaineella sylinteri
pystyasennossa.
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Ilman lappoa olevan
sylinterin täyttö
Täytä nestemäisellä
kylmäaineella sylinteri
ylösalaisin.
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9.

SÄHKÖASENNUKSET

9.2.

Sisäiset kytkennät – osaluettelo

L............................. Jännitteinen
Kaikki kenttäjohdotus ja komponentit on annettava
ammatillisesti pätevän sähköasentajan tehtäväksi, ja
tehdyn työn on täytettävä asianmukaiset eurooppalaiset ja
kansalliset vaatimukset.

N ............................ Nolla
.................. Riviliitin
........... Asennuspaikalla tehtävä johdotus
......................... Liitin

Sähkötöistä vastaavat henkilöt:

......................... Maadoitus

Älä käytä yksikköä, ennen kuin kylmäaineputkisto on
valmis. (Jos yksikköä käytetään, ennen kuin putkisto on
valmis, kompressori rikkoutuu.)

.......................... Liitäntä
....................... Releliitin
........................... Toimiva maadoitus

9.1.

Huomautuksia sähköasennuksista

.......................... Liitäntänapa

■

Ennen liitinlaitteiden käsittelyä on kaikki virransyöttöpiirit
katkaistava.

■

Käytä vain kuparijohtimia.

......................... Siirrettävä liitin
.......................... Kiinteä liitin
BLU........................ Sininen

■

Älä käännä pääkytkintä päälle ennen kuin kaikki sähkötyöt on
tehty.

■

Älä milloinkaan tunge kaapelinippuja yksikköön.

GRN....................... Vihreä

■

Kiinnitä johdot alla olevan kuvan (kuva 8) mukaisesti niin, että se
ei koske putkia etenkään korkeapainepuolella.
Varmista, että liittimiin ei kohdistu ulkoista painetta.

RED ....................... Punainen

■

■

Kun asennat maavuotokatkaisinta, varmista että se on
yhteensopiva invertterin kanssa (sietää korkeataajuisia
sähköisiä häiriöitä), jotta maavuotokatkaisin ei aukeaisi
tarpeettomasti.
Koska tässä yksikössä on invertteri, vaihekondensaattorin
asentaminen huonontaa virran syötön tehostimen tehoa. Lisäksi
se saattaa aiheuttaa onnettomuuden, koska korkeataajuisten
aaltojen takia kondensaattori kuumentuu tavanomaisesta
poikkeavasti. Tämän
takia
älä
milloinkaan
asenna
vaihekondensaattoria.

■

Noudata kytkentäkaaviota johdotustöitä suorittaessasi.

■

Maadoita aina johtimet.
määräysten mukaisesti.)

■

Älä liitä maajohtoa kaasu- tai viemäriputkiin,
johdattimiin tai puhelimen maadoitukseen.

(Kyseisen

■ Polttokaasuputket: voivat räjähtää
kaasuvuodon seurauksena.

■

■

■

maan

kansallisten

BRN ....................... Ruskea

WHT ...................... Valkoinen
YLW ....................... Keltainen
ORG ...................... Oranssi
BLK........................ Musta
A1P........................ Piirilevy (pää-)
A2P................ # ..... Painettu piirilevy (invertteri)
A2P................ # ..... Painettu piirilevy (invertteri)
A3P................ * ..... Piirilevy (kohinasuodatin)
BS1~BS5 ............... Painikekytkin
nollaus)

(tila,

asetus,

paluu,

testaus,

C1~C3 ................... Kondensaattori
C4 .................. * ..... Kondensaattori

tai

ukkosen-

syttyä

tuleen

DS1........................ DIP-kytkin
E1H........................ Pohjalevyn lämmitin
E1HC ..................... Kampikammion lämmitin

■ Viemäriputket: ei maadoitustehoa, jos käytetään kovia
muoviputkia.

F1U,F4U ........ * ..... Sulake (T 6,3 A/250 V)

■ Puhelimen maadoitusjohtimet ja ukkosenjohdattimet:
vaarallisia, jos salama iskee niihin maadoituksen
sähköjännitteen epänormaalin kohoamisen takia.

F3U~F5U ....... # ..... Sulake (T 6,3 A/250 V)

Tämä yksikkö käyttää invertteriä ja tuottaa siksi kohinaa, jota
täytyy vaimentaa, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä muihin laitteisiin.
Laitteen ulkopinnassa voi olla vuotavasta sähkövirrasta
aiheutunut sähkövaraus, joka täytyy purkaa maadoituksella.

FINTH ............ * ..... Termistori (ripa)

Vain Y1-mallit: Varmistu siitä, että liität virtakaapelit normaalivaiheisina. Jos ne kytketään käänteisvaiheisina, sisäyksikön
kaukosäätimeen tulee ilmoitus "U1" eikä laitteisto ei pysty
toimimaan.
Vaihda
mitkä
tahansa
kaksi
kolmesta
virransyöttökaapelista (L1, L2, L3) vaiheen korjaamiseksi.
(Katso yksityiskohtaiset ohjeet sarjan asennusoppaasta.)

HAP (A1P) ............. Valodiodi (huoltomonitori, vihreä)

Pääkytkin tai muu irtikytkentätapa, jossa on kaikkien napojen
kontaktin erotus, täytyy asentaa kiinteään johdotukseen
asianmukaisten paikallisten ja kansallisten määräysten
mukaisesti.

F1U,F2U ........ # ..... Sulake (A 31,5 A/500 V)

F6U........................ Sulake (T 5,0 A/250 V)

H1P~H8P .............. Valodiodi (huoltomonitori, oranssi)
H2P: Valmistelu, testi: vilkkuu
H2P: Toimintahäiriön havaitseminen: palaa

HAP (A2P) ..... # ..... Valodiodi (huoltomonitori, vihreä)
K1M ....................... Magneettikontaktori (M1C)
K2M ............... # ..... Magneettikontaktori
K1R........................ Magneettirele (Y1S)
K2R........................ Magneettirele (Y2S)
K3R........................ Magneettirele (Y3S)
K4R........................ Magneettirele (E1HC)
K5R........................ Magneettirele
L1R ........................ Kuristin
L1R,L3R ........ # ..... Kuristin
M1C ....................... Moottori (kompressori)
M1F ....................... Moottori (tuuletin) (ylempi)
M2F ....................... Moottori (tuuletin) (alempi)

Asennusopas

12

ERSQ+ERRQ011~016AAV1+Y1

Ilma–vesilämpöpumpun ulkoyksikkö
4PW49635-5A

PS.......................... Päävirran kytkentä

9.3.

Q1DI ...................... Maavuotokatkaisin (300 mA)

(Katso kuva 9)

R1,R2 .................... Vastus
R1T........................ Termistori (ilma)
R2T........................ Termistori (purkaus)

Kenttäjohdotuksen yleiskuvaus

1

Maavuotokatkaisin

2

Päävaroke

3

Kaukosäädin

R2T................ # ..... Termistori (M1C-purkaus)
R3T........................ Termistori (imu 1)

9.4.

R4T................ * ..... Termistori (lämmönvaihdin)
R4T................ # ..... Termistori (alijäähdytyslämmönvaihdin)

■

Anna virtakaapelin (sis. maajohtimen ja mahdollisen pohjalevyn
lämmittimen johtimen) kulkea virran läpivientiportin kautta
ulkoyksikön edestä, sivulta tai takaa.

■

Anna tietoliikennekaapeleiden kulkea kaapelin läpivientiportin,
putken läpivientiportin tai ulkoyksikön edessä, sivulla tai takana
olevan läpiviennin kautta. (Katso kuva 8).

R5T........................ Termistori (imu 2)
R6T................ * ..... Termistori (alijäähdytyslämmönvaihdin)

Huomioitavaa virtalähteen ja yksiköiden välisissä
sähköliitännöissä

R6T................ # ..... Termistori (lämmönvaihdin)
R7T........................ Termistori (nesteputki 1)
R8T........................ Termistori (nesteputki 2)

A

Suunta takaa

R9T................ # ..... Termistori (virtamoduuli)

B

Suunta sivulta

S1NPH................... Paineanturi (korkea)

C

Suunta edestä

1

Virransyötön riviliitin (X1M)

2

Ohjausjohdotus yksiköiden välillä

3

Virtakaapeli ja maajohdin. (Säilytä asianmukainen etäisyys
virtakaapelin ja ohjausjohdotuksen välillä).

V2R................ * ..... Diodimoduuli

4

Kiinnitin (ei sisälly toimitukseen)

V2R................ # ..... Virtamoduuli

5

Sulkuventtiilin asennuslevy

V3R........................ Diodimoduuli

6

Virtakaapeli

7

Maakaapeli (keltainen/vihreä)

8

Kiinnitä ohjausjohdot puristimella

9

Ohjausriviliitin (X2M)

10

Pohjalevyn lämmittimen liitäntäkaapeli (vain ERRQ)

S1NPL ................... Paineanturi (matala)
S1PH ..................... Painekytkin (korkea)
V1R........................ Virtamoduuli

V1T ................ * ..... IGBT (eristetyn portin kaksinapainen transistori)
X1M ....................... Riviliitin (virtalähde)
X2M ....................... Riviliitin (ohjaus)
Y1E........................ Elektroninen paisuntaventtiili (pää-)
Y3E........................ Elektroninen paisuntaventtiili (alijäähdytys)
Y1S........................ Magneettiventtiili (4-tieventtiili)

Läpivientiaukkoja irrotettaessa huomioitavaa
■

Lyö läpivientiaukko irti vasaralla.

■

Kun aukot on lyöty irti, reunat ja niiden ympäristö kannattaa
paikkamaalata ruostumisen ehkäisemiseksi.

■

Kun sähköjohtoja viedään näiden aukkojen läpi, poista niistä
kaikki purseet ja suojaa johdot eristysnauhalla vaurioiden
ehkäisemiseksi.

■

Jos on mahdollista, että pieneläimet voivat päästä järjestelmään
läpivientiaukkojen kautta, tiivistä aukot tiivistemateriaalilla
(hankittava erikseen).

Y2S........................ Magneettiventtiili (kuuma kaasu)
Y3S........................ Magneettiventtiili (piirin tyhjennys)
Z1C~Z8C ....... * ..... Kohinasuodatin (ferriittisydän)
Z1C~Z7C ....... # ..... Kohinasuodatin (ferriittisydän)
Z1F~Z4F........ * ..... Kohinasuodatin
Z1F~Z3F........ # ..... Kohinasuodatin
Osaluettelo
*

Vain V1-mallit

#

Vain Y1-mallit

Huomautuksia
1

1

Tämä kytkentäkaavio koskee vain ulkoyksikköä.

2

Katso kytkentäkaaviotarrasta (etulevyn takapuolella)
ohjeet kytkimien BS1~BS5 ja DS1-1, DS1-2 käytöstä.

1

Läpivientiaukko

2

Purse

5

Älä käytä yksikköä oikosulkemalla suojalaite S1PH.

3

Tiivistemateriaali

7

Ktaso asennusoppaasta tietoja liitäntäkaapeloinnista
käytettäessä siirtoa sisältä ulos F1–F2.

4
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■

Käytä virtajohtoputkea virtajohdotukseen.

Virtajohtoja asennettaessa huomioitavaa

■

Varmista yksikön ulkopuolella, että pienjännitejohdot
(esim. kaukosäätimen, yksiköiden väliset yms.) ja
suurjännitejohdot ovat vähintään 50 mm:n päässä
toisistaan. Läheisyys voi aiheuttaa sähköisiä häiriöitä,
toimintavikoja ja särkymisen.

Käytä pyöreitä
liitäntöihin.

■

•

9.5.

■

Kun liität samanpaksuisia johtimia, toimi alla olevan
kuvan mukaisesti.

1

Vakiokaapelointikomponenttien tekniset tiedot

Virtapiiri (katso alla olevaa taulukkoa) tarvitaan yksikön kytkemistä
varten. Virtapiiri tulee olla suojattu vaadittavilla turvalaitteilla, kuten
pääkatkaisimella, hitaalla sulakkeella jokaiselle vaiheelle sekä
maavuotokatkaisimella.
ERRQ_V1

ERSQ_Y1

ERRQ_Y1

Vaihe ja taajuus

1N~50 Hz

3N~50 Hz

Jännite

220-240 V

380-415 V

32 A

16 A

Suositeltava erikseen
hankittava sulake
Piirin minimivirta(a)

27 A

Viestikaapelin läpimitta
(b)

Johdintyyppi

27,5 A

13,5 A

HUOMAA

1

Pyöreä paineliitin

2

Virtajohto

2

■

Käytä johdotukseen ilmoitettua virtajohtoa, kytke se
lujasti ja kiinnitä se niin, että liitinkorttiin ei kohdistu
ulkoista painetta.

■

Käytä sopivaa ruuviavainta liitinruuvien kiristämiseen.
Pienikärkinen ruuviavain tärvelee ruuvin kannan eikä
ruuvia voi kiristää kunnolla.

■

Jos liitinruuveja kiristetään liikaa, ne voivat särkyä.

■

Katso
alla
olevasta
kiristysmomentit.

taulukosta

liitinruuvien

Kiristysmomentti (N•m)

14 A

0,75~1,25 mm2

M5 (virransyötön riviliitin/maajohdin)

2,39~2,92

M4 (suojamaa)

1,18~1,44

M3,5 (ohjausriviliitin)

0,79~0,97

H05VV

(a) Ilmoitetut arvot ovat maksimiarvoja (katso tarkat arvot sisäyksikköyhdistelmien
sähköisistä ominaisuuksista).
(b) Vain suojatut putket; käytä H07RN-F-tyyppistä johdinta, jos putket eivät
ole suojattuja.

■

Älä kytke eripaksuisia johtoja samaan riviliittimeen.
(Virtajohdon löysyys voi aiheuttaa epänormaalia
kuumenemista.)

Kiinnitä johdot kiinnikkeillä niin, että ne eivät koske
putkia.
Varmista, että johdot ja sähkörasian kansi eivät nouse
rakenteen yläpuolelle, ja sulje kansi kunnolla.

ERSQ_V1

riviliittimen

■

Yksiköiden väliset johdot täytyy kiinnittää kuten
kohdassa
"9.4. Huomioitavaa
virtalähteen
ja
yksiköiden välisissä sähköliitännöissä" sivulla 13
kerrotaan.
•

tehonsyötön

Jos sellaisia ei ole saatavana, noudata alla olevia ohjeita.

Muista liittää virtajohdot virransyötön riviliittimeen ja
kiinnittää ne kuten kohdassa "9.4. Huomioitavaa
virtalähteen ja yksiköiden välisissä sähköliitännöissä"
sivulla 13.

■

paineliittimiä

Kaapelien liittäminen asennuspaikalla: Ohjausjohdotus
Varmista, että noudatat alla mainittuja rajoja. Jos yksiköstä
toiseen johtavat kaapelit eivät noudata näitä rajoja,
seurauksena saattaa olla tiedonsiirron toimintavirhe.
Johdotuksen enimmäispituus: 300 m
Johdotuksen kokonaispituus: 600 m

■

Valitse virtakaapeli noudattaen paikallisia ja
kansallisia säädöksiä.

■

Johtimien koon on noudatettava paikallisia ja
kansallisia määräyksiä.

■

■

Paikalliset
virtajohdon
ja
haarajohtojen
määritykset ovat standardin IEC60245 mukaisia.

Sisäyksikön johtimet täytyy liittää ulkoyksikön piirikortin F1/F2
(In-Out) -liittimiin.

■

■

Maavuotokatkaisimen täytyy olla nopea 300 mA:n
katkaisin (<0,1 s).

Kun yhdysjohtimet on asennettu yksikön sisälle, kiedo niiden ja
asennuspaikan kylmäaineputkien ympärille eristysnauhaa
kuvan mukaisesti.

Kun kytket virtakaapelin virransyötön riviliittimeen, kiinnitä
kaapeli kunnolla kuten kuvassa 8 näyttää.
Kun sähkötyöt on tehty, tarkista, että jokainen sähköosa ja
sähköosarasiassa oleva liitin on liitetty kunnolla.

Vain V1-mallit: Standardin EN/IEC

61000-3-12(1)

täyttävä laitteisto.

1 4 5 2 4 3

1

Nesteputki

2

Kaasuputki

3

Yhdysjohtimet

4

Eristin

5

Eristysnauha

Käytä yllä olevassa johdotuksessa aina vinyylijohtimia, joilla on
0,75-1,25 mm2:n vaippa tai kaapeleita (2 johdinta).

(1) Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, joka asettaa julkisiin
pienjännitejärjestelmiin liitettyjen laitteiden, joiden vaihekohtainen tulovirta
on >16 A ja ≤75 A, tuottamien yliaaltovirtojen rajat.

Asennusopas
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10. KÄYNNISTYS

JA KONFIGUROINTI

10.1. Tarkistukset ennen käyttöä
■

Varmista, että asennelman sähkötaulun virtakytkin on
kytketty pois päältä.

■

Kiinnitä virtajohto kunnolla.

■

Virran kytkeminen silloin, kun N-vaihe puuttuu tai on
väärä, vaurioittaa laitetta.

11. KOEKÄYTTÖ

11.1. Lopputarkastus
Tarkastettavat kohdat

■

Sähköjohdot
Yksiköiden
väliset johdot
Maadoituskaapeli

■
■
■
■

Asennuksen jälkeen tarkasta seuraavat kohdat, ennen kuin käännät
virtakytkimen päällä-asentoon:
1

Kuljetustuki
Varmista, että kuljetustuki on irrotettu kompressorista.

2

Virtakaapeli ja viestikaapeli
Käytä nimettyä virtakaapelia ja viestikaapelia ja varmista, että
asennustyö on suoritettu tässä oppaassa annettuja ohjeita
noudattaen, kytkentäkaavioiden mukaisesti sekä noudattaen
paikallisia ja kansallisia säädöksiä.

3

4

5

6

Putkien koot ja eristäminen
Varmista, että asennuksessa on käytetty oikean kokoisia putkia
ja että lämmöneristystyö on suoritettu oikein.
Kylmäaineen lisääminen
Yksikköön lisättävän kylmäaineen määrä on kirjoitettu "Lisätty
kylmäaine" -kilpeen ja kiinnitetty etukannen taakse.
Päävirtapiirin eristeiden testaus
Tarkista 500 V testauslaitteella eristeiden vastus, jonka pitäisi
olla 2 MΩ tai enemmän johtamalla vähintään 500 V
tasavirtajännite virtaliittimien ja maan välille. Älä milloinkaan
käytä testauslaitetta viestikaapelille.
Sulkuventtiilit
Varmista, että neste- ja kaasupuolen sulkuventtiilit ovat auki.

JA LOPPUTARKASTUS

■
■

Kylmäaineputkisto

■
Lisäkylmäaine

■

Onko johdotus tehty kytkentäkaavion mukaisesti?
Tarkasta, että yksikään johto ei ole unohtunut ja että
puuttuvia tai väärinpäin kytkettyjä vaiheita ei ole.
Onko yksikkö maadoitettu kunnolla?
Onko sarjaan kytkettyjen yksiköiden välinen
johdotus tehty oikein?
Onko jokin johtoliitinruuvi löysällä?
Onko eristysvastus vähintään 1 MΩ?
- Käytä 500 V:n yleismittaria eristyksen
mittaukseen.
- Älä käytä pienjännitepiireille tarkoitettua
yleismittaria.
Onko putkiston koko sopiva?
Onko putkiston eristysmateriaali kiinnitetty kunnolla?
Onko sekä neste- että kaasuputket eristetty?
Ovatko sekä neste- että kaasupuolen sulkuventtiilit
auki?
Onko lisäkylmäaineen määrä ja jäähdytysputkiston
pituus merkitty muistiin?

■

Muista suorittaa koekäyttö.

■

Kompressorin suojaamiseksi kytke virransyöttö päälle 6 tuntia
ennen käyttöönottoa.
Neste- ja kaasupuolen sulkuventtiilien on oltava täysin auki. Jos
yksikköä käytetään sulkuventtiilit suljettuina, kompressori
särkyy.
Älä koskaan jätä yksikköä ilman valvontaa, kun etupaneeli on
auki koekäytön aikana.

■

■
■

Suorita koekäyttö asennuksen jälkeen.
Jos koekäyttöä ei suoriteta, kaukosäätimessä näkyy virhekoodi
"U3" eikä yksikköä voi käyttää.

■

Älä koskaan paineista testien aikana laitteita suurinta sallittua
painetta
suuremmalla
paineella
(ilmoitetaan
yksikön
nimikilvessä).

■

Pidä lokikirjaa.
Asianmukaisten kansallisten ja kansainvälisten määräysten
mukaisesti saattaa olla tarpeen pitää laitteistosta lokikirjaa,
jossa on vähintään tiedot
- kunnossapidosta
- korjauksista
- testituloksista
- valmiusajoista
- ...
Euroopassa EN378 sisältää lokikirjaa koskevat ohjeet.

11.2. Koekäyttö
Suorita koekäyttö sisäyksikön asennusoppaan ohjeiden mukaisesti
sen varmistamiseksi, että kaikki toiminnot ja osat toimivat kunnolla.
HUOMAA

Kun virta on kytketty, yksikköä ei voi käynnistää ennen
kuin H2P-alustusmerkkivalo sammuu (korkeintaan
12 minuuttia).

VAROITUS
Jännitteisiä osia voidaan helposti koskettaa vahingossa.
Älä koskaan jätä yksikköä ilman valvontaa asennuksen tai
huollon aikana, kun huoltopaneeli on irrotettu.
HUOMAA
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Huomaa, että yksikön ensimmäisen käyttöjakson
aikana tarvittava syöttöteho voi olla suurempi kuin
yksikön nimikilvessä ilmoitettu. Tämä johtuu
kompressorista, joka vaatii 50 tunnin totutuskäyttöjakson ennen kuin se saavuttaa tasaisen toiminnan ja
vakaan virrankulutuksen.
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12. KUNNOSSAPITO

Tilan asetus

JA HUOLTO

1

12.1. Huoltoa koskevia varoituksia

Aseta
haluamasi
toiminto
(kylmäaineen
talteenotto/
tyhjömenettely) tilaan ON (PÄÄLLÄ) painamalla BS2 SET painiketta.
Ledit H3P, H5P ja H7P palavat.
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

VAROITUS: SÄHKÖISKU

w x w x w x w

Invertterilaitteiston huoltoon liittyvä varoitus
■

Älä kosketa jännitteisiä osia 10 minuuttiin virran katkaisun
jälkeen suurjännitevaaran takia.

2

Kun painiketta BS3 RETURN painetaan, ledit osoittavat nykyiset
asetukset.

■

Mittaa myös yleismittarilla kuvan osoittamat kohdat (kuva 10) ja
tarkista, että päävirtapiirin kondensaattorin jännite on
korkeintaan 50 V DC.

3

Kun haluat asettaa tämän toiminnon tilaan ON (PÄÄLLÄ) tai
OFF (POIS), paina BS2 SET -painiketta kuten alla.

■

Varmista ennen huoltotöiden suorittamista, että virransyöttö on
katkaistu. Kompressorin lämmitin saattaa toimia myös silloin,
kun laite on pysäytetty.

■

Huomaa, että eräät sähköosarasian osat ovat erittäin kuumia.

■

Poista piirikortin vahingoittumisen estämiseksi ensin staattinen
sähkö koskettamalla jotain metalliosaa (esim. sulkuventtiiliä)
kädelläsi. Vedä sitten liitin irti.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

ON
(a)

OFF

w x
w x

x
x

x
x

x c x
x x c

(a) Tämä asetus = tehdasasetus

4

Paina painiketta BS3 RETURN , niin asetus määritetään.

5

Kun painiketta BS3 RETURN painetaan, käyttö alkaa asetuksen
mukaisesti.

■

Kun olet mitannut jäännösjännitteen, vedä ulkotuulettimen liitin
irti.

■

Varo koskettamasta sähköä johtavaa osaa.

Tyhjömenettely

■

Ulkotuuletin saattaa pyöriä voimakkaan takaa puhaltavan tuulen
takia ja saada kondensaattorin latautumaan. Seurauksena
saattaa olla sähköisku.

Ensiasennuksessa tyhjömenettelyä ei tarvita. Sitä tarvitaan vain
korjaustarkoituksiin.

Varmista huollon jälkeen, että ulkotuulettimen liitin on liitetty takaisin.
Muussa tapauksessa yksikkö voi vaurioitua.

1

Kun yksikkö seisoo ja on asetustilassa 2, valitse toiminnon
(kylmäaineen talteenotto/tyhjömenettely) asetukseksi ON
(PÄÄLLÄ).
- Kun asetus on tehty, älä nollaa asetustilaa 2, ennen kuin
tyhjömenettely on suoritettu.
- H1P-merkkivalo palaa, kaukosäätimessä näkyy
(koekäyttö) sekä
(ulkoinen ohjaus), ja käyttö on estetty.

2

Tyhjennä järjestelmä tyhjöpumpulla.

3

Nollaa asetustila 2 painamalla painiketta BS1 MODE .

Ole varovainen!
Kosketa kädellä metalliosaa (esimerkiksi sulkuventtiiliä)
staattisen
sähkön
poistamiseksi
ja
piirikortin
suojelemiseksi ennen huollon suorittamista.

12.2. Huoltotilakäyttö
Tee tarvittaessa huoltotilan toimenpiteet seuraavien
mukaisesti. Katso lisätietoja huolto-oppaasta.

ohjeiden

Tilan asetus

Kylmäaineen talteenotto kylmäaineen talteenottolaitteella
1

Kun yksikkö seisoo ja on asetustilassa 2, valitse toiminnon
(kylmäaineen talteenotto/tyhjömenettely) asetukseksi ON
(PÄÄLLÄ).
- Sisä- ja ulkoyksikön paisuntaventtiilit avautuvat kokonaan, ja
eräät magneettiventtiilit avautuvat.
- H1P-merkkivalo palaa, kaukosäätimessä näkyy
(koekäyttö) sekä
(ulkoinen ohjaus), ja käyttö on estetty.

2

Ota kylmäaine talteen kylmäaineen talteenottolaitteella.
Tarkempia tietoja on talteenottolaitteen käyttöoppaassa.

3

Nollaa asetustila 2 painamalla painiketta BS1 MODE .

Asetustila voidaan vaihtaa painikkeella BS1 MODE seuraavasti:
■

Asetustila 1: Paina painiketta BS1 MODE kerran, H1P-valo ei
pala x.

■

Asetustila 2: Paina painiketta BS1 MODE 5 sekunnin ajan,
H1P-valo palaa w.

Jos H1P-valo vilkkuu c ja painiketta BS1 MODE painetaan kerran,
asetustilaksi vaihtuu asetustila 1.
Jos hämmennyt asetusten tekemisen aikana, paina
painiketta BS1 MODE . Se palauttaa asetustilaan 1
(H1P-valo ei pala).

HUOMAA

Älä koskaan katkaise ulkoyksikön virtaa, kun kylmäainetta
otetaan talteen.

DIP-kytkimien, LED-merkkivalojen ja painikkeiden sijainti
1

LED H1P~H8P

2

Painikekatkaisimet BS1~BS5

3

DIP-kytkimet
(älä käytä tai muuta)

3

1

HUOMAUTUS

Jos virta katkaistaan, magneettiventtiilit sulkeutuvat eikä
kylmäainetta voi ottaa talteen ulkoyksiköstä.

2
LED-merkkivalon tila
LED-merkkivalojen tila ilmoitetaan aina oppaassa seuraavasti:

x

POIS

Asennusopas
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w

PÄÄLLÄ

c

Vilkkuu
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14. YKSIKÖN

Pumpun alasajo
Yksikkö on varustettu automaattisella pumpun alasajotoimenpiteellä,
joka kerää kaiken kylmäaineen asennukseen käytetystä putkistosta
ja sisäyksiköstä ulkoyksikköön. Ympäristön suojelemiseksi suorita
seuraava pumpun alasajotoimenpide, kun siirrät yksikköä tai hävität
sen.
■

Ulkoyksikössä on pienpainekytkin tai -anturi, joka suojaa
kompressoria sammuttamalla sen. Älä milloinkaan
oikosulje pienpainekytkintä alasajotoimenpiteen aikana!

■

Älä suorita pumpun alasajotoimenpidettä, jos
putkiston pituus ulkoyksikön ja sisäyksikön välillä on
yli 10 m. Se voi vahingoittaa yksikköä.

1.

Käännä päävirtakytkin päälle.

2.

Varmista, että nestesulkuventtiili on kiinni ja kaasusulkuventtiili
on auki (katso "6.3. Sulkuventtiilin käsittelyohjeita" sivulla 8).

3.

Vaihda huoltotila 2-61 tilasta OFF tilaan ON.

4.

Kompressori
ja
ulkoyksikön
tuuletin
käynnistyvät
automaattisesti.
Toimenpiteen aikana ledit osoittavat edistymisen kuvan
mukaisesti.
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Vaihe 1
Vaihe 2
Vaihe 3
Vaihe 4
Vaihe 5

x
x
x
x
x

c
c
c
c
c

w
x
x
x
x

w
w
x
x
x

w
w
w
x
x

w
w
w
w
x

w
w
w
w
w

5.

Kun saavutetaan vaihe 5 (paine laskee alle 3 baarin) tai kun
toiminta loppuu (30 minuutin kuluttua), sulje kaasusulkuventtiili.

6.

Katkaise päävirransyöttö.

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot
Malli
014

011

Kotelon materiaali
Mitat k x l x s
Paino
Toiminta-alue
• lämmitys (min./maks.)

016

Maalattu galvanoitu teräs
(mm) 1345 x 900 x 320 1345 x 900 x 320 1345 x 900 x 320
(kg)
120
120
120
(°C)

• kuuma vesi (min./maks.) (°C)

Kylmäaineöljy
Putkiliitäntä
• neste

(mm)

• kaasu

(mm)

–20/20
–20/35
Daphne FVC68D

–20/20
–20/35
Daphne FVC68D

–20/20
–20/35
Daphne FVC68D

9,52
15,9

9,52
15,9

9,52
15,9

011

Malli
014

Sähkökytkentätiedot
016

V1

Y1

V1

Y1

V1

Y1

1N~

3N~

1N~

3N~

1N~

3N~

Vaihe
Taajuus
Jännitealue

(Hz)

50

50

50

• vähintään

(V)

• enintään

(V)

220/380
240/415
15,9
5,3

220/380
240/415
20,2
6,77

220/380
240/415
22,2
7,79

Nimellinen virrantarve

(A)

Muista avata molemmat sulkuventtiilit uudelleen ennen
yksikön uudelleenkäynnistystä.

13. JÄTEHUOLTOVAATIMUKSET
Laitteen purkaminen sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien
käsittely tulee tehdä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten
määräysten mukaisesti.
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NOTES

8

9

Y1

Y1-type
3N~ 50 Hz
380-415 V

V1-type
1N~ 50 Hz
220-240 V

9

1

L1 L2 L3

7
6

1

1

2

2

X1M

X2M

X2M

X1M

8
X3M

10
3

X2M

3

2

9
4

4
10

V1
V1
X106A X107A

9

A1P
A2P

A4P
2
1
6
10
4
3

X2M
8
7

A1P

2
4
Y1

5

3
10
2
C
3+10

}

8

NOTES

X2M

C+
C–

2
2
3+10

}A

2
3+10

}

B

10

X3M

3

L1 L2 L3
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