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Alkuperäiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet 
ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

1 TURVAOHJEET
Muista noudattaa näitä turvaohjeita. Tätä yksikköä koskee ehto 
"laitteet, jotka eivät ole julkisessa käytössä".
Tässä oppaassa varotoimenpiteet on luokiteltu 
VAROITUKSIKSI ja HUOMAUTUKSIKSI. Varmista, että 
noudatat alla mainittuja varotoimenpiteitä: Ne kaikki ovat 
tärkeitä turvallisuuden takaamiseksi.

VAROITUS.............Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, 
jonka välttämisen laiminlyönti voi 
aiheuttaa kuoleman tai vakavan 
vamman.

HUOMAUTUS........Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, 
jonka välttämisen laiminlyönti voi 
aiheuttaa vähäisen tai kohtalaisen 
vamman. Sillä voidaan myös varoittaa 
vaarallisista menettelytavoista.

• Asennuksen jälkeen testaa lämmön talteenottotuuletin-
yksikkö ja tarkista, että se toimii oikein. Anna käyttäjälle 
riittävät ohjeet lämmön talteenottotuuletinyksikön käytöstä ja 
puhdistuksesta käyttöoppaan mukaisesti. Pyydä käyttäjää 
säilyttämään tämä opas sekä käyttöopas yhdessä sopivassa 
paikassa myöhempää tarvetta varten.

VAROITUS

• Pyydä paikallista jälleenmyyjää tai ammattitaitoista 
henkilöä suorittamaan asennus. Väärin tehty asennus voi 
aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipalon.

• Asennuksessa on noudatettava asennusoppaan ohjeita, 
eikä yksikköön saa tehdä muutoksia.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja 
tai tulipalon. Lämmön talteenottotuuletinyksikön putoaminen 
voi aiheuttaa vammoja.

• Asenna lämmön talteenottotuuletinyksikkö sellaiselle 
alustalle, joka kestää sen painon. 
Jos alusta on liian heikko, seurauksena voi olla lämmön 
talteenottotuuletinyksikön putoaminen, joka voi aiheuttaa 
vammoja. Lisäksi se voi aiheuttaa sisäyksiköiden värinää ja 
epämiellyttävää kalinaa.

• Poistoilmaa ei saa päästä ulkoilman ottoaukkoon. Muuten 
huoneilma voi pilaantua ja vaarantaa terveyden.

• Sijoita ulkoilman ottoaukko niin, että siihen ei pääse 
palamisilmaa tms. sisältävää poistoilmaa.
Virheellinen asennus voi aiheuttaa huoneessa 
hapenpuutetta, josta voi seurata vakavia tapaturmia.

• Varmista, että ammattitaitoinen henkilö suorittaa kaikki 
sähkötyöt soveltuvan lainsäädännön (huomautus 1) sekä 
tämän asennusoppaan mukaisesti erillistä piiriä käyttäen.
Käytä aina riittävän pitkiä johtoja äläkä koskaan käytä 
jatkojohtoa. Liian pieni virransyöttöpiirin kapasiteetti tai 
sopimattomat sähkörakenteet saattavat aiheuttaa 
sähköiskuja tai tulipalon.
(huomautus 1) Soveltuva lainsäädäntö: "Kaikki 

kansainväliset, kansalliset ja paikalliset 
direktiivit, lait, määräykset tms., jotka 
ovat merkityksellisiä ja soveltuvia tietylle 
tuotteelle tai alueelle".

• Käytä asennukseen vain ilmoitettuja osia ja tarvikkeita. 
Muiden kuin ilmoitettujen osien käyttäminen voi aiheuttaa 
lämmön talteenottotuuletinyksikön putoamisen, vesivuotoja, 
sähköiskuja, tulipalon tms.

• Suorita ilmoitettu asennustyö ottaen huomioon kovat tuulet, 
hirmumyrskyt tai maanjäristykset. Väärin tehty asennus voi 
aiheuttaa tapaturman, kuten lämmön 
talteenottotuuletinyksikön putoamisen.

• Varmista, että kaikki johdotukset ovat turvallisia, käyttävät 
ilmoitettuja johtimia ja että ulkoiset voimat eivät pääse 
vaikuttamaan liitäntöihin tai johtimiin.
Huonosti tehty liitäntä tai kiinnitys saattaa aiheuttaa 
ylikuumenemista tai tulipalon.

• Kun kytket kaukosäätimen johtoja ja tiedonsiirtojohtoja, vedä 
johdot huolellisesti niin, että ohjausrasian kansi voidaan 
kiinnittää kunnolla. Jos ohjausrasian kansi ei ole paikoillaan, 
seurauksena voi olla liittimien ylikuumeneminen, sähköisku 
tai tulipalo.

• Kysy jälleenmyyjältä toimintaohjeita kylmäainevuodon 
sattuessa.
Jos lämmön talteenottotuuletinyksikkö asennetaan pieneen 
huoneeseen, on huolehdittava siitä, että kylmäainevuodon 
sattuessa sen määrä ei ylitä sallittua pitoisuusrajaa. Muuten 
seurauksena voi olla hapenpuutteesta aiheutuva tapaturma.

• 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 virransyöttö ennen sähköosien koskettamista. 
Jännitteisen osan koskettaminen saattaa aiheuttaa 
sähköiskun.

• Älä koskaan kosketa suoraan sattumalta vuotavaa kylmä-
ainetta. Seurauksena voi olla vakava paleltumavamma.

• Maadoita lämmön talteenottotuuletinyksikkö. 
Älä kytke maajohtoa kaasu- tai vesijohtoon, ukkosen-
johdattimeen tai puhelimen maajohtoon. Puutteellinen 
maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Salaman tai 
muun lähteen aiheuttama korkea syöksyvirta voi vaurioittaa 
ilmastointilaitetta.

• Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla sähköisku ja tulipalo.

HUOMAUTUS

• Asenna tyhjennysputket tämän asennusoppaan ohjeiden 
mukaisesti hyvän tyhjennyksen varmistamiseksi, ja eristä 
putket vesihöyryn tiivistymisen estämiseksi. Huonosti 
asennettu tyhjennysputkisto voi aiheuttaa vesivuotoja 
ja kastella huonekalut.
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• Asenna lämmön talteenottotuuletinyksikkö, virtakaapeli, 
kaukosäätimen kaapeli ja tiedonsiirtokaapeli vähintään 
1 metrin päähän televisioista tai radioista häiriöiden tai 
kohinan ehkäisemiseksi. (Radioaaltojen mukaan 1 metrin 
etäisyys ei välttämättä riitä kohinan poistamiseen.)

• Asenna kaksi ulkokanavaa alaspäin kalteviksi, jotta 
yksikköön ei pääse sadevettä. Jos tätä ei tehdä huolellisesti, 
rakennukseen voi päästä vettä, joka voi vaurioittaa huone-
kaluja ja aiheuttaa sähköiskuja ja tulipalon.

• Eristä kaksi ulkokanavaa ja syöttöilmakanava konden-
saation estämiseksi. Jos tätä ei tehdä huolellisesti, 
rakennukseen voi päästä vettä, joka voi vaurioittaa 
huonekaluja jne.

• Eristä kanava ja seinä sähköisesti, kun metallikanava 
viedään puurakenteisen seinän metalliristikon ja lankaristi-
kon tai metalliverhouksen läpi. Kelvoton kanavatyö voi 
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

• Älä asenna lämmön talteenottotuuletinyksikköä seuraaviin 
paikkoihin:
1. Tilat, jotka ovat alttiina korkealle lämpötilalle tai avotulelle.

Seurauksena voi olla tulipalo tai ylikuumeneminen.
2. Tilat, joissa syntyy syövyttävää kaasua, esimerkiksi 

rikkihappokaasua.
Ne voivat aiheuttaa tulipalon. 

3. Tilat, kuten koneisto- ja kemialliset laitokset, joissa 
muodostuu esimerkiksi myrkyllistä kaasua tai syövyttäviä 
aineita, kuten happoa, orgaanisia alkaliliuottimia ja 
maalia, sisältävää kaasua. Tilat, joissa palavan kaasun 
vuoto on todennäköinen. Kupariputket ja juotetut saumat 
voivat syöpyä ja aiheuttaa kylmäainevuodon tai 
vuotavasta kaasusta johtuvan myrkytyksen ja tulipalon.

4. Tilat, joissa lämpötila on pakkasen puolella. Yksikön 
käyttäminen alle 0°C:n lämpötilassa voi aiheuttaa 
valutusastian, syöttö- ja poistoputkien, kosteutus-
elementin, solenoidiventtiilien ja muiden osien 
jäätymisen, josta voi seurata tapaturmia.

5. Tilat, joissa on sähkömagneettisia aaltoja säteileviä 
laitteita. 
Sähkömagneettiset aallot voivat häiritä ohjaus-
järjestelmää ja aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä.

6. Tilat, joissa voi vuotaa tulenarkoja kaasuja, joiden ilmassa 
on hiilikuituja tai helposti syttyvää pölyä tai joissa 
käsitellään höyrystyviä tulenarkoja aineita, kuten 
tinneriä tai bensiiniä.
Jos kaasua vuotaa ja jää lämmön talteenottotuuletin-
yksikön ympärille, se saattaa syttyä.

• Varmista, että lämpötila ja kosteus yksikön ja ilman otto/
poistosäleikön lähellä on käyttöolosuhteiden määrittämissä 
rajoissa.
1. Kylmäkuljetusautot tai muut tilat, joissa on alhainen 

lämpötila.
2. Kosteudelle alttiit tilat, kuten kylpyhuoneet tai 

lämmitettävät uima-altaat.
Kosteus voi aiheuttaa tulipalon tai sähkövuodon tai 
sähköiskun.

• Varmista, että lumisuojauksesta on huolehdittu. Ilman 
suojausta lunta voi päästä sisään ulkokanavan kautta 
aiheuttaen huonekalujen vahingoittumista, sähköiskun ja 
tulipalon.

• Alueet, joissa valo voi houkutella hyönteisiä; esimerkiksi jos 
tuuletusaukon lähellä on ikkuna tai valo, erittäin pienet 
hyönteiset voivat joskus päästä huoneeseen tuuletusaukon 
läpi. Koska erittäin pienten hyönteisten sisäänpääsyn 
estäminen on vaikeaa, kannattaa harkita suunnittelun aikana 
varmempaa ratkaisua, kuten suodatinrasiaa (hankitaan 
erikseen), suojaamaan hyönteisten sisäänpääsyltä.

• Lämmön talteenottotuuletinyksikköä ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristössä.

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

Suojaa yksikkö sen siirtämisen jälkeen pakkausmateriaaleilla, 
jotta se ei naarmuunnu ennen asennuksen valmistumista.

[1] Valitse kuljetustapa.

[2] Jätä laite pakkaukseensa, kunnes se on kuljetettu 
asennuspaikkaan. Jos pakkaus on purettava, käytä laitteen 
nostamiseen pehmeästä materiaalista valmistettua 
nostosilmukkaa tai suojalevyjä ja köyttä, jotta laite ei 
vahingoittuisi tai naarmuuntuisi.

Tartu yksikköön ripustuskoukuista (4 kohtaa), kun avaat 
laatikon ja siirrät sitä. Älä nosta sitä mistään muusta 
osasta, etenkään kylmäaineputkista, tyhjennysputkista, 
veden syöttöputkista ja kanavan liitoslaipasta.

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

• Katso ulkoyksikön asennusohjeita sen asennusoppaasta.

2.1 VAROTOIMET
• Muista kertoa asiakkaille, kuinka yksikköä käytetään oikein 

(etenkin ilmansuodattimen huolto ja käyttömenettely) 
antamalla heidän suorittaa toimenpiteet itse samalla, 
kun he katsovat ohjeita.

• Tilat, joiden ilma sisältää runsaasti suoloja, kuten meren 
rannan läheisyydessä, sekä tilat, joissa jännite vaihtelee 
suuresti (esim. tehtaat). Sama koskee ajoneuvoja ja aluksia.

2.2 TARVIKKEET
Tarkasta, että laitteen mukana tulevat seuraavat varusteet.

Nimi
Kanavan 
kiinnitys-
laippa

M4-levyruuvi 
(kanavan 
kiinnittämistä 
varten)

Veden syöttöputki 
ja sihti

Määrä 4 kpl 24 kpl VKM-GBMV1: 1 kpl
VKM-GBV1: 0 kpl

Muoto tyyppi 50, M4×12
tyyppi 80, 100, 
M4×16

Nimi
Puoliputkiliitos 
(kupariputken 
liitos)

Laippamutteri 
(kupariputken 
liitos)

Jäähdytysputkiston 
eristekansi

Määrä VKM-GBMV1: 1 kpl
VKM-GBV1:   0 kpl

VKM-GBMV1: 1 kpl
VKM-GBV1:   0 kpl

1 sarja

Muoto
Sisähalk. Ø35 Sisähalk.: Ø26

Nimi

Veden 
syöttö-
putken 
eristekansi

Tiiviste-
materiaali Kiinnike

(Muut)

• Asennus-
opas

• Käyttöopas

Määrä

VKM-GBMV1: 
1 kpl
VKM-GBV1: 
0 kpl

1 kpl

VKM-GBMV1: 
10 kpl
VKM-GBV1: 
8 kpl

Muoto
Sisähalk. Ø15
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2.3 VALINNAISVARUSTEET
• Tästä yksiköstä voidaan tehdä kahden eri järjestelmän osa: 

osa yhdessä VRV-järjestelmän ilmastointilaitteiden kanssa 
käytettävää yhdistettyä toimintajärjestelmää tai itsenäinen 
järjestelmä, joka käyttää vain lämmön talteenottotuuletinta. 
Yksikkö tarvitsee toimivan kaukosäätimen, kun sitä 
käytetään itsenäisenä järjestelmänä.

Taulukko

HUOM) 1
Jos käytetään muuta kuin yllä mainittua kaukosäädintä, 
ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
HUOM) 2
Kaukosäädintä BRC1D527 suositellaan erityisesti, kun 
yksikköä käytetään itsenäisenä järjestelmänä. Se näyttää 
tuuletustilan, ja tuulettimen tila voidaan valita painikkeella.

• Ota yksikköä asennettaessa valmiiksi pyöreä huppu, ilman 
poistosäleikkö, ilman imusäleikkö ja muut asennuksessa 
tarvittavat osat.
Kysy tietoja lisävarusteiden valinnasta paikalliselta 
edustajaltasi.

OLE ERITYISEN HUOLELLINEN SEURAAVIA 
KOHTEITA ASENNETTAESSA JA TARKISTA NE 
ASENNUKSEN JÄLKEEN.

a. Asennuksen jälkeen tarkastettavat kohteet

Tarkista kaikki TURVAOHJEET-kappaleessa luetellut kohdat 
uudelleen.
b. Toimituksen yhteydessä tarkistettavat kohteet

c. Tarkennuksia käyttöohjeisiin

Kaukosäädintyyppi BRC1D527

Tarkistettavat kohteet
Todennäköinen 
seuraamus, jos ei ole 
tehty kunnolla

Tarkistus

Onko sisä- ja 
ulkoyksiköt kiinnitetty 
tukevasti?

Yksiköt voivat pudota, 
täristä tai aiheuttaa 
melua.

Onko ulkokanava 
asennettu ulospäin 
kaltevaksi?
(Katso kuva 16)

Tiivistynyt vesi voi 
vuotaa.

Onko kaasuvuototesti 
suoritettu?

Jäähdytys voi olla 
riittämätöntä.

Onko laite täysin 
eristetty?

Tiivistynyt vesi voi 
vuotaa.

Toimiiko poisto 
esteettömästi?

Tiivistynyt vesi voi 
vuotaa.

Vastaako syöttöjännite 
laitteen tyyppikilvessä 
ilmoitettua jännitettä?

Yksikkö voi toimia 
virheellisesti tai sen 
osat voivat palaa 
loppuun.

Onko johdot ja putket 
asennettu oikein?

Yksikkö voi toimia 
virheellisesti tai sen 
osat voivat palaa 
loppuun.

Onko laite maadoitettu 
turvallisesti?

Laite on vaarallinen 
muuttuessaan 
jännitteiseksi.

Onko johdotuksen 
koko teknisten tietojen 
mukainen?

Yksikkö voi toimia 
virheellisesti tai sen 
osat voivat palaa 
loppuun.

Onko sisä- tai 
ulkoyksikön ilmanotto 
tai -poisto estynyt?

Jäähdytys voi olla 
riittämätöntä.

Onko kylmä-
aineputkiston pituus 
ja ylimääräinen 
kylmäainemäärä 
merkitty muistiin?

Laitteessa olevan 
jäähdytysaineen 
määrä on epäselvä.

Syötetäänkö vettä 
veden syöttöputki 
liitettynä?

Ei kostutusta.

Tarkistettavat kohteet Tarkistus

Selititkö toiminnot samalla, kun näytit käyttöoppaan 
asiakkaalle?

Annoitko käyttöoppaan ja takuutodistuksen 
asiakkaalle?

Käyttöoppaassa kohdat, joissa on merkintä VAROITUS 

tai HUOMAUTUS, varoittavat henkilövahinkojen ja 
laitevaurioiden vaarasta sekä laitteen yleisestä käytöstä. 
Tästä syystä sinun täytyy kertoa kyseinen sisältö kokonaan 
asiakkaillesi ja pyytää heitä lukemaan käyttöopas.
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3 ASENNUSPAIKAN VALINTA

HUOMAUTUS

• Jos siirrät yksikköä sen pakkauksesta purkamisen aikana tai 
sen jälkeen, muista nostaa sitä sen ripustushakasista. Älä 
kohdista painetta muihin osiin, etenkään kylmäaineputkiin, 
tyhjennysputkiin, veden syöttöputkiin ja kanavan 
liitoslaippaan.

• Jos uskot, että kosteus välikaton sisällä saattaa ylittää 30°C 
ja RH 80 %, vahvista yksiköiden välisten putkien eristystä.
Käytä eristeenä lasivillaa tai polyetyleenivaahtoa niin, että 
sen paksuus on korkeintaan 10 mm ja että se sopii välikaton 
aukon sisään.

• Käytä lämpöeristeenä vähintään 10 mm paksua lasivillaa, 
polyeteenivaahtoa tai vastaavaa, joka sopii välikaton 
aukkoon.

(1) Valitse asiakkaan hyväksymä asennuspaikka, joka 
täyttää seuraavat ehdot.
• Asenna paikkaan, joka on riittävän tukeva ja vakaa. 

(Palkit, välikatto ja muut paikat, jotka ovat riittävän 
vahvoja kantamaan yksikön painon.)
Riittämätön vahvuus on vaarallista. Se voi aiheuttaa 
myös aiheuttaa tärinää ja epänormaalia käyntiääntä.

• Paikka, jossa sisä- ja ulkoyksiköiden väliset putket ovat 
sallittujen rajojen sisällä. (Katso ulkoyksikön 
asennusopas.)

• Mikään ei estä ilman kulkua.
• Paikka, jossa tiivistynyt vesi voidaan poistaa 

asianmukaisesti.
• Asenna paikkaan, jossa yksikön ympärillä olevan tai 

kostuttimeen otettavan ilman lämpötila ei putoa alle 
0°C:n.

• Älä asenna yksikköä suoran kattoa tai seinää vasten.
(Jos yksikkö koskettaa kattoa tai seinää, se voi aiheuttaa 
tärinää.)

• Paikka, jossa on riittävästi tilaa huolto- ja korjaustöiden 
suorittamista varten. (Katso kuva 1)

• Valitse mitta *H niin, että laskukulma on vähintään 1/100 
kohdan "6. POISTOPUTKISTON JA VEDENSYÖTÖN 
ASENNUS" mukaisesti.

[HUOMIOITAVAA]
• Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtajohto ja yhdysjohdot 

vähintään 1 metrin päähän televisioista tai radioista 
häiriöiden tai kohinan ehkäisemiseksi. Radioaaltojen 
mukaan 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä sähkö-
kohinan poistamiseen.

(2) Käytä asennuksessa ripustuspultteja. Tarkista, että 
katto on riittävän vahva kannattamaan yksikön painon. 
Jos tästä ei ole täyttä varmuutta, vahvista kattoa ennen 
yksikön asentamista. 
(Asennusväli on ilmoitettu alla. Katso siitä vahvistamista 
vaativat kohdat.)

4 VALMISTELUT ENNEN ASENNUSTA
(1) Tarkista yksikön ja ripustuspulttien asentojen välinen 

suhde. (Katso kuva 2)
Jätä yksikön ympärille riittävästi tilaa huoltoa varten ja lisää 
tarkastusluukut. (Avaa aina reikä ohjausrasian kylkeen, 
jotta ilmansuodattimet, lämmönvaihtimen elementit, 
tuulettimet ja kostuttimen elementit voidaan tarkastaa ja 
huoltaa helposti.)

(mm)

Kuva 1

1 Ohjausrasia

2 Huoltotila (mm)

3 Minimikorkeus (mm)

≥600
≥2500

≥20

*H

1
2

3

Kuva 2

1 Ripustuspultin väli (mm)

2 Poistoilma ulos (EA)

3 Raitis ilma ulkoa (OA)

4 Paluuilma huoneesta (RA)

5 Syöttöilma huoneeseen (SA)

6 360 (jos tarkastusluukku on 450)
140 (jos tarkastusluukku on 600)

7 Ohjausrasia

8 Tarkastusluukut

Malli A B

VKM50GBMV1, VKM50GBV1 832 878

VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1 1214 1262

BA

1764
1688

5

1

1
2

3

4

6
8

7
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(2) Huolehdi siitä, ettei yksikön ulkoisen staattisen 
paineen aluetta ylitetä.
(Katso ulkoisen staattisen paineen asetusalue tuulettimen 
lujuus- ja staattisten teho-ominaisuuksien piirustuksista 
sekä yleisluettelosta.)

(3) Avaa asennusreikä. (Esiasennetut välikatot)
• Kun asennusreikä on avattu välikatossa, johon yksikkö 

asennetaan, vie kylmäaineputket, tyhjennysputket, 
tiedonsiirtojohdot ja kauko-ohjaimen johdot yksikön 
putki- ja johtoreikiin.
Katso "6. POISTOPUTKISTON JA VEDENSYÖTÖN 
ASENNUS", "7. KYLMÄAINEPUTKISTON ASENNUS" 
ja "10. JOHDOTUSESIMERKKI JA KAUKOSÄÄTIMEN 
ASETUKSET".

• Varmista tarvittaessa välikaton reiän avaamisen jälkeen, 
että välikatto on vaakasuora. Välikaton runkoa voidaan 
joutua vahvistamaan tärinän estämiseksi.
Lisätietoja saat arkkitehdiltä tai puusepältä.

(4) Asenna ripustuspultit.
(Käytä ripustuspultteja M10–M12.)
Käytä olemassa olevissa katoissa ankkurointeja, upotettua 
"proppua" tai muita erikseen hankittavia osia katon 
vahvistamiseksi niin, että se kestää yksikön painon.
(Katso kuva 3)

Huom. Yllä mainittuja osia ei toimiteta laitteen mukana.

5 ASENNUSMENETELMÄ

HUOMAUTUS

<<Pidä kiinni yksikön alapuolesta tai ripustushakasesta 
kohdistamatta voimaa muihin osiin, kun purat yksikköä 
pakkauksesta tai siirrät sitä.>>

<<Käytä asennukseen vain yhtiömme toimittamia 
tarvikkeita ja määrittämiä osia.>>

(1) Asenna sisäyksikkö tilapäisesti.
• Kiinnitä ripustushakanen ripustuspulttiin. Kiinnitä se 

tukevasti muttereilla (M10, M12) ja aluslevyillä (M10, 
ulkohalkaisija 30–34 mm; M12, ulkohalkaisija 36–38 mm) 
(hankitaan erikseen) ripustushakasen ylä- ja alapuolelta. 
(Katso kuva 4)

(2) Irrota neljä kuljetusankkuria, jos niitä ei tarvita.
• Avaa ruuveja.
• Liu'uta ylöspäin ja irrota neljä kuljetusankkuria.
• Kiristä ruuvit uudelleen.

HUOMAUTUS

• Ruuveja ei saa irrottaa yksiköstä, ja ne täytyy kiristää ilman 
pakenemisen estämiseksi.

• Tarkista asennuksen aikana, että yksikössä ei ole vieraita 
esineitä, kuten muovia tai paperia.

• Asenna yksikkö tarkistettuasi sisäosan (SA/RA) ja ulko-
osan (EA/OA) kuvan kanavan sijoittelun varoitustarran 
mukaisesti.

• Älä käännä yksikköä ylösalaisin.

(3) Säädä yksikön korkeus. 
(Kiristä kaksoismutterit kunnolla.)

Kuva 3

1 Kattolaatta

2 Ankkuripultti

3 Tärinää estävä nostokorvake tai vanttiruuvi

4 Ripustuspultti

5 Sisäyksikkö

5

1

2

3

4

Kuva 4

1 Ripustuskoukku

2 Kuljetusankkurit

3 Ruuvi

4 Kanavan sijoittelun varoitustarra

5 Mutteri

6 Aluslevy

7 Kaksoismutteri

5

1

2 3

4

6

7
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(4) Tarkasta, että laite on vaakasuorassa asennossa.

HUOMAUTUS

Tarkista vesivaa’an avulla, että yksikkö on 
vaakasuorassa ja että kaltevuus (laskeva kulma) 
poistoputken liitäntään on enintään 1°. (Katso kuva 5)
(Yksi erittäin tärkeä asia on varmistaa, että yksikkö on 
asennettu niin, että se ei ole kallellaan suuntaan, sillä se voi 
aiheuttaa vuotoja.)

(5) Kiristä ylempi mutteri.

(6) Kiinnitä varustekanavan kiinnityslaipat toimitetuilla 
ruuveilla poisto- ja tuloaukkoihin (yhteensä neljä).
Varmista kiinnityksen aikana, että yksikön kohdistus-
merkinnät on kohdistettu kunkin kanavan kiinnityslaipan 
kolmioon. (Katso kuva 6)

6 POISTOPUTKISTON JA 
VEDENSYÖTÖN ASENNUS

(1) Asenna poistoputkisto.
• Varmista, että poisto toimii kunnolla.
• Suorassa kanavaliitäntäjärjestelmässä yksikössä on 

negatiivinen paine suhteessa ilmakehän paineeseen 
yksikön ollessa käynnissä, joten muista asentaa 
poistoaukkoon tyhjennysmutka. (Katso kuva 7-1)

HUOMAUTUS

Älä liitä poistoputkistoa suoraan viemäriputkiin, jotka 
haisevat ammoniakilta. Viemärissä oleva ammoniakki 
voi päästä poistoputkien kautta sisäyksikköön ja syövyttää 
lämmönvaihdinta (suora laajennuskierukka).

• Pidä poistoputki lyhyenä ja vähintään 1/100 alaspäin 
viettävänä ilmataskujen muodostumisen estämiseksi. 
(Katso kuva 7-2)

• Jos yhdistät useita poistoputkia, asenna ne alla esitetyllä 
tavalla. (Asenna jokaiseen sisäyksikköön poistoputki.)

• Asenna vähintään kaltevuuteen 1/100 alaspäin.

HUOMAUTUS

Poistoputkistoon kerääntyvä vesi voi tukkia viemärin.

• Poistoputken läpimitan täytyy olla yhtä suuri tai suurempi 
kuin yhdysputken läpimitta. 
(putken koko: PT3/4B)

• Kun putki kulkee sisätiloissa, eristä se aina 
poistopistokkeen tyveen asti.

• Jos jäätyminen on mahdollista, ryhdy aina toimenpiteisiin 
putkien jäätymisen estämiseksi.

• Varmista, ettei poistoputkista vuoda vettä.
• Vältä putkien taipeita ja mutkia estääksesi niiden 

tukkeutumisen.
• Jos käytät keskuspoistoputkistoa, noudata kuvan 7-2 

ohjeita.
• Valitse keskuspoistoputkien oikea koko liitetyn yksikön 

kapasiteetin mukaan.
• Varmista, että tyhjennysputkien pää on paikassa, jossa 

vedenpoisto voidaan käsitellä turvallisesti.

Kuva 5

1 Vesivaaka

2 Tyhjennysaukko

3 Kanavan kiinnityslaippa

4 Vaakalinja

Kuva 6

1 Kanavan kiinnityslaipan merkintä

2 Yksikön kohdistus (RA on Ø3 lovi)

3 Kanavan kiinnityslaippa

4 Ruuvit (tarvike) (6 kpl x 4, yhteensä 24 kpl)

≤1° ≤1°1 1

2 2 3

4

1

2

3 3

4

Kuva 7-1

1 Kiinnitetty poistoletku

2 Yksikön alareuna

Kuva 7-2

1 Pääpoistoputkisto
≥5

0 
m

m
≥5

0 
m

m

1

2

≥1
00

 m
m 1
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(2) Kun putket on asennettu, tarkista, että vedenpoisto 
tapahtuu asianmukaisesti.
• Tarkista vedenpoisto kaatamalla noin 1000 cm³ vettä 

valutusastiaan. Valutusastiaan päästään käsiksi 
tarkistusreiän kautta irrottamalla huoltokansi tai 
syöttöilman (SA) poistokanavan liitoksen kautta. 
(Katso kuva 8)

Kuvassa on VKM-GBMV1.

(3) Tarkista, että lämpöeristys on tehty seuraavissa 
2 kohdassa kondensaatiosta johtuvan vesivuodon 
ehkäisemiseksi.
• Sisällä oleva tyhjennysputki
• Poistoaukko

(4) Asenna veden syöttöputkisto. <vain VKM-GBMV1-
sarja>

HUOMAUTUS

Kun asennat veden syöttöputkia, pese ne hanavedellä, 
jotta kaikki lika poistuu niistä, tai asenna putkistoon 
tyhjennysventtiili ja tyhjennä putket huolellisesti, kunnes 
niissä virtaava vesi on puhdasta. Varmista, ettei putkiin 
pääse leikkuuöljyjä tai pesuaineita.

• Liitä veden syöttöputki ja sihti (tarvike) sekä muut putket 
ja venttiilit (hankitaan erikseen) sisäyksikköön alla olevan 
kuvan mukaisesti.

[HUOMIOITAVAA]
• Kun asennat veden syöttöputkia, älä vedä niitä 

huoltokannen edestä, koska muuten kostutinelementtiä 
ei voi poistaa.

• Asenna veden syöttöputkiston sihti (mukana), 
vedensyötön sulkuventtiili ja tyhjennysventtiili 
(molemmat hankitaan erikseen) veden syöttöputkistoon 
niin, että niihin päästään käsiksi tarkastusreiän kautta.

• Veden syöttöputkistoa ei voi liittää suoraan vesijohtoon. 
Käytä (hyväksytyn tyyppistä) vesisäiliötä, jos vesi täytyy 
ottaa vesijohdosta.

• Jos veden syöttöliitännöissä käytetään kupariputkia, 
vaihda toimitetut puoliputkiliitokset.
(Katso kuva 9)

Liitosten vaihtaminen kupariliitäntöjä käytettäessä

Kuva 8

1 Huoneen syöttöilmakanavan (SA) kytkentälaippa 
(tarvike)

2 Huoltokansi

3 Poistoputki (hankitaan erikseen)

4 Poistoaukko

5 Siirrettävä pumppu (hankitaan erikseen)

6 Sanko (hankitaan erikseen)

5

1

2

3 4 6

1 Veden syöttöputki ja sihti (tarvike)

2 Vedensyötön sulkuventtiili (hankitaan erikseen)

3 Veden syöttöputki (hankitaan erikseen)

4 Hattu (hankitaan erikseen)

5 Tyhjennysventtiili (hankitaan erikseen)

Kuva 9

1 Veden syöttöputken puoli

2 Yksikön puoli

3 Laippamutteri (tarvike)

4 Puoliputkiliitos (tarvike)

5 Kupariputki

6 Y:n muotoinen sihti

7 Irrota
Vaihda toimitettu puoliputkiliitos

5

1

2

3

4

5
6

7

1 2

3 4
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• Käytä kahta kiintoavainta, kun kiinnität putkia 
puoliputkiliitoksiin tai irrotat niitä.

• Kiinnitä veden syöttöputkisto käyttämättä painetta.

[HUOMIOITAVAA]
• Käytä paikalliset määräykset täyttävää puhdasta vettä 

(vesijohtovettä tai vastaavaa).
• Likainen vesi voi aiheuttaa venttiilien tukkeutumista, lian 

kertymistä vesisäiliöihin ja alentaa kostuttimen tehoa. 
(Älä koskaan käytä jäähdytystornin vettä tai lämmintä 
vettä lämmitykseen.)

• Varmista, että syöttöveden lämpötila on 5–40°C ja paine 
0,02–0,49 MPa (0,2–5 kg/cm

2
). Asenna 

paineenalennusventtiili kostuttimen ja sihdin väliin, jos 
vedenpaine on tämän alueen yläpuolella.

• Käytä vesijohto- tai puhdasta vettä ja ryhdy 
toimenpiteisiin kondensaation muodostumisen 
estämiseksi.

• Jos syöttövesi on kovaa, käytä vedenpehmennysainetta 
lyhyen käyttöiän takia.
* Kostutuselementin käyttöikä on noin 3 vuotta 

(4 000 tuntia), kun syöttöveden kovuus on: 150 mg/l.
(Kostutuselementin käyttöikä on noin 1 vuosi 
(1 500 tuntia), kun syöttöveden kovuus on: 400 mg/l)
Vuosittaiset käyttötunnit: 10 tuntia/päivä x 26 päivää/
kuukausi x 5 kuukautta = 1300 tuntia

(5)  Eristä kaikki sisätiloissa kulkevat putket. 

Kun olet tarkistanut, että veden syöttöputkien liitännät eivät 
vuoda, eristä ne toimitetulla eristysmateriaalilla kuvan 10 
mukaisesti. (Kiristä molemmat reunat puristusmateriaalilla.) 
(Katso kuva 10)

• Kiedo vedensyöttöputkien päälle eristemateriaalia, jotta 
kondensaatiota ei pääse muodostumaan.

• Jos jäätyminen on mahdollista, ryhdy aina toimenpiteisiin 
putkien jäätymisen estämiseksi.

7 KYLMÄAINEPUTKISTON ASENNUS
<Katso ulkoyksikön kylmäaineputkien asennusohjeita sen 
asennusoppaasta.>
<Tee lämpöeristystyöt kokonaisuudessaan kaasuputkien 
ja nesteputkien molemmilla puolilla. Muuten seurauksena 
saattaa olla vesivuotoja.
Käytä eristettä, joka sietää vähintään 120°C lämpötilan. 
Vahvista kylmäaineputkiston eristystä asennusympäristön 
mukaan.
Käytä seuraavia tietoja ohjeena. 
• Ympäristön lämpötila on 30°C, ja kosteus on 75–80 %: 

paksuus vähintään 15 mm.
• Ympäristön lämpötila on yli 30°C, ja kosteus on yli 80 %: 

paksuus vähintään 20 mm.
Ilman vahvistusta eristyksen pinnalle saattaa muodostua 
kondensaatiota.>
<Tarkista käytettävän R410A-kylmäaineen tyyppi ennen 
putkien asentamista. (Oikea toiminta ei ole mahdollista, jos 
kylmäainetyypit ovat erilaisia.)>

HUOMAUTUS

Tässä tuotteessa on käytettävä kylmäainetta R410A. 
Noudata seuraavia kohtia.

• Käytä käytettävän kylmäaineen (R410A) mukaista 
putkileikkuria ja laippaa.

• Levitä laipan osien ympärille joko eetteri- tai 
esteriöljyä ennen liittämistä.

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

• Jotta putkeen ei pääsisi kertymään pölyä, kosteutta 
tai muita vieraita aineita, purista sen pää kiinni tai 
peitä se teipillä.

• Kylmäainepiiriin ei saa päästää mitään muuta ainetta, 
esim. ilmaa, typpeä tms., kuin määrättyä 
kylmäainetta. Jos kylmäainekaasua pääsee 
vuotamaan työskentelyn aikana, tuuleta huone 
välittömästi huolellisesti.

• Ulkoyksikkö on täytetty kylmäaineella.
• Käytä piirustuksen mukaisesti sekä mutteri- että 

momenttiavainta laitteen putkien liittämiseen ja 
irrottamiseen. (Katso kuva 11)

• Katso laippamutterin välysten mitat taulukosta 1.

Taulukko 1

• Kun kiinnität laippamutteria, sivele laippaosa (sekä sisä- että 
ulkopuolelta) eetteri- tai esteriöljyllä, pyöritä kolme–neljä 
kertaa, ja ruuvaa sitten kiinni. (Katso kuva 12)

Kuva 10

1 Nippuside (tarvike)

2 Eriste (veden syöttöputkia varten) (tarvike)

1

2

Putken 
koko

Kiristysmomentti Laipan koko 
A (mm)

Laipan muoto

Ø6,4 15,7 ± 1,5 N•m 8,9 ± 0,2

Ø12,7 54,9 ± 5,4 N•m 16,4 ± 0,2

A
45

0 ±2
0 R0.6±0.2

90
0
±2

0
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• Katso kiristysmomentti taulukosta 1.

HUOMAUTUS

Kiristäminen liikaa voi vahingoittaa laippaa ja aiheuttaa 
kylmäainevuotoja.

• Jos momenttiavainta ei ole käytettävissä, kiristä mutteri 
seuraavalla tavalla. Kun työ on valmis, tarkista, ettei 
kaasuvuotoja ole. Kun laippamutteria kiristetään avaimella, 
vääntömomentti nousee yhtäkkiä. Kiristä mutteria tästä 
kohdasta taulukossa 2 näytettyyn kulmaan.

Taulukko 2

• Kun työ on valmis, tarkista ettei kaasuvuotoja ole.

• Kun olet tarkistanut putkiliitoksen kaasuvuotojen varalta, 
muista eristää neste- ja kaasuputkisto. (Katso kuva 13)

Eristemateriaalin asentamista laippamutteriliitoksen päälle 
koskevia huomautuksia

(1) Varmista, että putken eristemateriaali koskettaa tiiviisti 
pohjaa niin, ettei ilma pääse kulkemaan materiaalin 
reunoissa.

(2) Älä kiristä nippusidettä liikaa, jotta oikea eristyspaksuus 
säilyy.

(3) Kiedo tiivistemateriaalia laippamutteriliitoksen yläosan 
ympärille.

(4) Käännä saumat ylös (katso kuva).

HUOMAUTUS

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

Kuva 11 Kuva 12

1 Momenttiavain

2 Kiintoavain

3 Laippamutteri

4 Putkiliitos

5 Esteri- tai eetteriöljy

Putken koko Lisäkiristyskulma Työkalun suositeltu 
varren pituus

Ø6,4 (1/4") 75 ± 15 astetta Noin 150 mm

Ø12,7 (1/2") 45 ± 15 astetta Noin 250 mm

1

2
3

4

5

Kuva 13

A Kaasuputkien eristäminen

1 Pääyksikkö

2 Putken eristemateriaali (pääyksikkö)

3 Kiinnitä jalustaan

4 Nippuside (tarvike)

5 Asennustiivisteet (tarvike)

6 Laippamutteriliitos

7 Käännä saumat ylös

8 Putken eristemateriaali (hankitaan erikseen)

9 Keskikokoinen tiiviste (tarvike)

10 Kiedo laippamutteriliitoksen ympärille

B Nesteputkien eristäminen

1 Pääyksikkö

2 Putken eristemateriaali (pääyksikkö)

3 Kiinnitä jalustaan

4 Nippuside (tarvike)

5 Asennustiivisteet (tarvike)

6 Laippamutteriliitos

7 Käännä saumat ylös

8 Putken eristemateriaali (hankitaan erikseen)

9 Kaasuputki

10 Nesteputki

73

4

1

A

B

2 5

6

8

9

10

1
10

9
73

4

2 5
6

8
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• Liitä kylmäaineputkisto ja haarat ulkoyksikön mukana 
toimitettujen asennusoppaiden mukaisesti.

• Kun juotat kylmäaineputkistoa, aloita työ typen 
korvaamisella tai suorita juottaminen (huomautus 2), kun 
syötät typpeä kylmäaineputkistoon (huomautus 1), ja liitä 
lopuksi sisäyksikkö laippaliitännöillä.
(Katso kuva 14)

HUOMAUTUS

• Kun kovajuotetaan putkea samalla, kun sen sisälle 
syötetään typpeä, muista asettaa typen paineeksi 

enintään 0,02 MPa (0,2 kg/cm
2
) paineenalennusventtiilillä. 

(Paine on sama kuin poskellesi puhaltava ilma.)
• Älä käytä juoksutinta juottaessasi kylmäaineputkistoa. 

Käytä fosforikuparikovajuotetta (BCuP-2: JIS Z 3264/
B-Cu93P-710/795: ISO 3677), joka ei vaadi juoksutinta. 
(Klooria sisältävän juoksuttimen käyttö voi aiheuttaa 
putkien syöpymistä. Klooria sisältävän kovajuotteen käyttö 
voi aiheuttaa kylmäaineen voiteluaineen huononemista ja 
vaikuttaa haitallisesti kylmäaineputkistoon.)

• Älä käytä hapettumisen estoaineita tms. juottaessasi 
putkiston liitoksia.
Niiden jäämät voivat tukkia putkia ja rikkoa osia.

8 KANAVAN LIITÄNTÄ
<Pidä seuraavat seikat mielessä, kun teet kanavatöitä.>
• Älä liitä kanavia kuvan 15 mukaisesti.

• Taipuisien kanavien mutkien minimisäteet ovat seuraavat.
200 mm:n kanava: halkaisija 300 mm
250 mm:n kanava: halkaisija 375 mm

• Kiedo ilmavuodon estämiseksi alumiiniteippiä osan 
ympärille, kun kanavan kiinnityslaippa ja kanava on liitetty. 
(Katso kuva 16)

• Oikosulun välttämiseksi asenna sisäilmanotto 
mahdollisimman kauas poistoimuaukosta.

• Käytä käytettävän yksikön mallin mukaista kanavaa (katso 
asennuspiirustus).

• Asenna kaksi ulkokanavaa niin, että ne viettävät alaspäin 
vähintään 1/30 ja estävät sadeveden sisäänpääsyn. Eristä 
kolme kanavaa (ulkokanavat ja syöttöilmakanava) kasteen 
kondensaation estämiseksi. 
(Materiaali: 25 mm paksu lasivilla) (katso kuva 16)

• Jos lämpötila ja kosteus on aina korkea katon sisällä, asenna 
kattoon ilmanvaihtolaitteisto.

• Eristä kanava ja seinä sähköisesti, kun metallikanava 
viedään puurakenteisen seinän metalliristikon ja 
lankaristikon tai metalliverhouksen läpi.

• Taipuisien tai hiljaisten kanavien käyttäminen voi vähentää 
huoneen syöttöilman (SA) purkauksesta syntyvää ääntä. 
Valitse materiaalit pitäen mielessä tuulettimen voimakkuus 
ja yksikön käyttöääni. Pyydä valinta-apua paikalliselta 
jälleenmyyjältä.

• Aseta poistoilman lähdön (EA) ja ulkoilmanoton (OA) väliksi 
3 kertaa kanavan halkaisija.

• Älä käytä taivutettua hattua tai pyöreää huppua ulko-
huppuna, jos niiden päälle voi sataa suoraan.

• Syvää huppua käytettäessä varmista, että kanavan pituus 
syvästä hupusta (ulkoseinästä) yksikköön on vähintään 1 m.

Malli
Kaasu-

putkiston 
läpimitta

Neste-
putkiston 
läpimitta

VKM50GBMV1, VKM50GBV1
VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

Ø12,7 Ø6,4

Kuva 14

1 Juotettava osa

2 Kylmäaineputkisto

3 Typpi

4 Teippaus

5 Käsiventtiili

6 Paineenalennusventtiili

7 Typpi

5

1

2

3

4

6

7

Kuva 15

1 Jyrkkä mutka (älä taivuta kanavaa yli 90°)

2 Useita mutkia

3 Pienennä liitettävän kanavan halkaisijaa.
Älä pienennä kanavan halkaisijaa puolella.

4 Mutka aivan ulostuloaukon vieressä
3P130768-6L Suomi 10



• Ilmanpoistosäleikön paikan vaihtamista kannattaa tutkia, jos 
pelätään kylmää vetoa ilmanpoistosäleiköstä.
Sulatustoiminnon aikana puhallin käy, ja kylmää ilmaa virtaa 
usein.

• Kun sisäyksikkö liitetään suoraan kanavaan, käytä aina 
sisäyksikössä samaa järjestelmää kuin ulkoyksikössä, 
suorita ryhmälinkitetty toimenpide ja tee kanavan suoran 
liitännän asetukset kaukosäätimellä (tila nro 17 (27) – 
ensimmäinen koodinro. 5 – toinen koodinro 06). Älä 
myöskään liitä sisäyksikön poistopuoleen. Tuulettimen 
voimakkuuden ja staattisen paineen mukaan yksikkö voi 
lakata toimimasta.

• Kaupunkirakennuksissa, joissa ikkunat ja katuvalistus ovat 
lähellä ilmanottoaukkoa ja hyönteisiä pyörii valon ympärillä, 
pienet hyönteiset voivat päästä sisälle ilmanottoaukon ja 
ilmansuodattimen läpi. Tällöin suositellaan tehosuodattimen 
(myydään erikseen) käyttämistä. Hyvin pienten hyönteisten 
sisäänpääsyn estäminen voi silti olla vaikeaa. Harkitse tällöin 
äärimmäisiä vastatoimia, kuten suodatinrasiaa (hankitaan 
asennuspaikalla).

9 SÄHKÖJOHTOJEN ASENNUS
• Katkaise virta ennen minkään työn suorittamista.
• Kaikkien erikseen hankittavien osien ja materiaalien sekä 

sähkötöiden tulee olla paikallisten määräysten mukaisia.
• Käytä ainoastaan kuparijohtoa.
• Kaikki sähköasennustyöt tulee antaa valtuutetun 

sähköasentajan tehtäväksi.
• Katso myös ohjausrasian kanteen kiinnitetystä 

kytkentäkaaviosta kaapelointiohjeita.
• Kytke ulkoyksikkö ja kaukosäädin kytkentäkaavion 

mukaisesti. Katso kaukosäätimen asennusoppaasta 
kaukosäätimen asennus- ja kaapelointiohjeita.

• Tässä järjestelmässä on useita sisäyksiköitä. Nimeä 
jokainen sisäyksikkö: laite A, laite B, jne. Varmista, että 
ulkoyksikön ja BS-yksikön päätelevyn johdotus vastaa 
toisiaan. Jos ulko- ja sisäyksikön johdotus ja putkitus eivät 
vastaa toisiaan, järjestelmä saattaa mennä epäkuntoon.

• Asenna virtajohtoon vikavirtasuoja.
• Varmista, että maaresistanssi ei ole yli 100 W. Tämä arvo voi 

olla jopa 500 W vikavirtasuojaa käytettäessä, koska 
suojamaaresistanssia voidaan käyttää.

• Älä anna maajohdon koskettaa kaasu- tai vesiputkia, 
ukkosenjohdattimia tai puhelimen maajohtoa.

• Kaasuputket: kaasuvuodot voivat aiheuttaa räjähdyksiä 
ja tulipalon.

• Vesiputket: maadoitus ei onnistu käytettäessä kovia 
vinyyliputkia.

• Puhelimen maadoitusjohdot ja ukkosenjohdattimet: 
maapotentiaali nousee erittäin korkeaksi salamaniskun 
seurauksena.

• Älä kytke virtalähdettä (kytkin, johdotuskytkin tai 
vikavirtasuoja) päälle ennen kuin kaikki muut työt on tehty.

ERIKSEEN HANKITTAVIEN SULAKKEIDEN JA 
JOHTOJEN TEKNISET TIEDOT

HUOMAA
• Jos johdotus on paikassa, jossa ihmiset voivat helposti 

koskettaa sitä, asenna vuotosuojakytkin sähköiskujen 
estämiseksi.

• Jos käytät vikavirtasuojakytkintä, valitse sellainen, joka 
suojaa myös ylivirralta ja oikosululta.
Jos käytetään maavioilta suojaamaan tarkoitettua 
vuotosuojakytkintä, yhdistä se sulakkeella varustettuun 
johdotuskytkimeen tai kuormakytkimeen.

• Tiedonsiirtokaapelin ja kaukosäätimen kaapelin pituudet 
ovat seuraavat.

Kuva 16

1 Ulkokanava

2 Alumiiniteippi (hankitaan erikseen)

3 Kaltevuus (yli 1/30)

4 Huolehdi siitä, että kanavaan ei jää löysää.

5 Eristemateriaali (hankitaan erikseen)

6 Kanavan kiinnityslaippa

5

1

2

2

3

4

6

Malli

Virtakaapeli ja 
maadoituskaapeli

Kaukosäätimen 
kaapeli

Tiedonsiirtokaapeli

Pää-
sulakkeet Johdin Koko Johdin Koko

VKM50GBMV1, 
VKM50GBV1

15 A H05VV-
U3G

Noudata 
paikallisia 

määrä-
yksiä

Suojattu 
johto

(2 johdinta)

0,75–1,25 
mm

2
VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

VKM100GBMV1, 
VKM100GBV1

Tiedonsiirtokaapelin pituus ulkoa sisälle 
... maks. 1000 m (johdotuksen kokonaispituus 
2000 m)

Kaukosäätimen johdon pituus sisäyksikön ja 
kaukosäätimen välillä ... maks. 500 m
11 3P130768-6L Suomi



SÄHKÖISET OMINAISUUDET

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

10 JOHDOTUSESIMERKKI JA 
KAUKOSÄÄTIMEN ASETUKSET

10.1 OHJAUSRASIAN AVAAMINEN JA JOHTOJEN 
KYTKEMINEN

HUOMAUTUS

Muista katkaista virta ennen ohjausrasian kannen 
irrottamista.

• Irrota ohjausrasian kansi ja johdin alla olevan kuvan 
mukaisesti (katso lisätietoja kuvista 17 ja 18).

HUOMAUTUS

• Katso kytkentäohjeita ohjausrasian kannen takapuolella
olevasta kytkentäkaaviotarrasta.

• Muista kiinnittää tiivistysmateriaali tai tiivistemassa 
(hankitaan erikseen) johdotuksen reikään, jotta ulkopuolelta 
ei pääse sisään vettä, hyönteisiä tai muuta vastaavaa. 
Muuten jakorasiaan saattaa syntyä oikosulku.

• Kun puristat johtoja, varmista ettei liitoksiin kohdistu painetta
käyttämällä toimitukseen kuuluvaa puristinmateriaalia.
Tarkista myös sähkötöitä tehtäessä, että jakorasian kansi
menee tiiviisti paikalleen järjestämällä johtimet siististi ja
kiinnittämällä jakorasian kansi kunnolla.
Kun kiinnität jakorasian kantta, varmista ettei reunojen väliin
jää johtimia. Estä johtimien vaurioituminen vetämällä ne
reikien läpi.

• Varmista, että kaukosäätimen, yksiköiden väliset johdot ja
muut sähköjohdot eivät kulje samoissa paikoissa yksikön
ulkopuolella, vaan että niiden välissä on vähintään 50 mm
tilaa. Muuten ulkoiset häiriöt (ulkoinen kohina) voivat
aiheuttaa toimintahäiriöitä tai laitteen särkymisen.

10.2 VIRTAKAAPELIN JA MAADOITUSKAAPELIN 
KYTKEMINEN

• Vie virtakaapeli ja maadoitusjohto läpivientireiän läpi ohjaus-
rasiaan ja kiinnitä johdot lujasti toimitetuilla nippusiteillä 
riviliittimeen. (Katso kuva 17)

Riviliittimen (X1M) tiedot

<Virransyöttöjohtoja asennettaessa huomioitavaa>

[HUOMIOITAVAA]

[1] Järjestelmään on asennettava katkaisija, jolla voidaan 
katkaista virta koko järjestelmästä. 

[2] Kaikkiin järjestelmän laitteisiin tulevaa virtaa voidaan 
säädellä yhdellä yhteisellä kytkimellä.
Haarakytkimet ja ylikuormasuoja on kuitenkin valittava 
huolellisesti.

[3] Asenna jokaisen yksikön virtajohtoon kytkin ja sulake 
piirroksen osoittamalla tavalla.

Yksiköt Virtalähde
Tuulettimen 

moottori

Malli Hz Jännite
Jännite-

alue
MCA MFA kW FLA

VKM50GBMV1, 
VKM50GBV1

50
220-

240 V

Enint. 
264 V
Väh. 
198 V

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM80GBMV1, 
VKM80GBV1

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM100GBMV1, 
VKM100GBV1

3,25 15 0,21×2 1,3×2

1 Ohjausrasia

2 Piirilevy

3 Tiedonsiirtokaapeli

4 Virtakaapeli ja maadoituskaapeli

5 Maadoitusliitin

6 Tiedonsiirtokaapelin läpivientireikä

7 Virtakaapelin läpivientireikä

5

1

2 2

2

3

4

6 7

Kuva 17

1 Oikosulkujohdin
Irrota, kun asennetaan kosteudensäädin (hankitaan 
erikseen)

2 Kosteudensäätimen johdotus

3 Muovinippusideosat

4 Nippuside (tarvike)

5 Maadoitusliitin (M4-ruuvi, jousialuslevy, jousilaatta)

6 Virransyöttökaapeli
Maajohto

5

1

2
3

4
6
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ESIMERKKI TÄYDELLISESTÄ JÄRJESTELMÄSTÄ

[4] Käytä pyöreitä kutistustyyppisiä liittimiä johtimien 
liittämiseen tehonsyötön riviliittimeen.
Jos sellaisia ei ole saatavana, noudata johdotuksessa 
seuraavia ohjeita.
• Älä liitä halkaisijaltaan erikokoisia johtoja samaan 

virtalähteen liittimeen.
(Löysä liitäntä voi aiheuttaa ylikuumenemista.)

• Käytä ohjeiden mukaista sähköjohtoa. Liitä johto 
kunnolla liittimeen. Kiinnitä johto paikalleen 
kohdistamatta liikaa voimaa liittimeen. (Kiristysmomentti: 
131 N•cm ±10 %)

[5] Liitinruuvien kiristysmomentti.
• Käytä sopivaa ruuviavainta liitinruuvien kiristämiseen. 

Jos ruuviavaimen kärki on liian pieni, ruuvin kanta voi 
vahingoittua eikä ruuvia voi kiristää kunnolla.

• Jos liitinruuveja kiristetään liikaa, ruuvit voivat vaurioitua.
• Katso alla olevasta taulukosta liitinruuvien 

kiristysmomentit.

<Maadoituksen liitännässä huomioitavaa>

Kun vedät maadoitusjohtoa ulos, johdota se niin, että se tulee 
ulos jousilaatan irti leikatusta osasta.
(Huonosti tehty maadoitusliitäntä voi estää hyvän 
maadoituksen.)

1 Virtalähde

2 VRV-ulkoyksikkö

3 Kytkin

4 Sulake

5 Lämmön talteenottotuuletin (VKM)

6 VRV-sisäyksikkö

7 Kaukosäädin

8 Virransyöttökaapeli
Suojattu kaapeli (H05VV-03G)

9 Tiedonsiirtokaapeli
Suojattu kaapeli

Kuva 18

1 Kiinnitä eristysholkki

2 Pyöreä kutistustyyppinen liitin

3 Sähköjohto

5

5

1

2

6

8

9

6

4

3

7

1

2

3

Kiristysmomentti (N•m)

Kaukosäätimen/tiedonsiirtokaapelin 
riviliitin (X3M) 0,88 ± 0,09

Virransyötön riviliitin (X1M) 1,31 ± 0,13

Maadoitusliitin 1,69 ± 0,25

1 Pyöreä kutistustyyppinen liitin

2 Jousialuslevy, litteä aluslevy

3 Maattoruuvi

4 Jousilaatta

5 Leikattu osa

5

1

2

3

4

13 3P130768-6L Suomi



10.3 VIRRAN KAUKOSYÖTTÖJOHTO, 
TIEDONSIIRTOKAAPELI, 
TIETOKONEOHJAUSKAAPELI
• Vie kauko-ohjauskaapeli, tiedonsiirtokaapeli ja tieto-

koneohjauskaapeli läpivientireiän läpi ohjausrasiaan ja 
kiinnitä johdot lujasti toimitetuilla nippusiteillä X3M-
riviliittimeen. Kiinnitä kytkennän jälkeen toimitetulla 
kiinnitysmateriaalilla. 
(Katso kuva 18)

Riviliittimen (X3M) tiedot

[HUOMIOITAVAA]
• Katso kaukosäätimen asennusoppaasta kaukosäätimen 

asennus- ja kaapelointiohjeita.
• Älä milloinkaan liitä virtajohtoa kaukosäätimen tai viestilinjan 

riviliittimiin.
Se voi rikkoa koko järjestelmän.

• Liitä kaukosäätimen ja viestilinjan kaapelit omiin 
riviliittimiinsä.

10.4 KOSTEUDENSÄÄTIMEN (HANKITAAN 
ERIKSEEN) KYTKENTÄ 
<VAIN VKM-GBMV1-SARJA>
• Vie ohjausrasiaan yhdessä virtajohdon kanssa 

virtajohdon läpivientireiän läpi.
• Irrota oikosulkujohtimet (1 ja 2) X1M-riviliittimestä ja 

kytke kosteudensäätimen johdot.
• Kiinnitä kiinnitysmateriaaleilla yhdessä virtajohdon 

kanssa. (Katso kuva 17)

HUOMAUTUS

<vain VKM-GBMV1-sarja>
• Jos käytetään kosteudensäädintä, asenna yksi jokaista 

lämmön talteenottotuuletinyksikköä varten.
Useamman kuin yhden talteenottotuuletinyksikön 
ohjaaminen yhdellä kosteudensäätimellä voi estää 
normaalin kosteustoiminnan ja aiheuttaa vesivuotoja yms.

10.5 KYTKENTÄESIMERKKI
• Tätä yksikköä voidaan käyttää osana sisäyksiköiden 

(VRV-järjestelmän ilmastointilaitteiden) kanssa käytettävää 
yhdistettyä toimintajärjestelmää tai itsenäisenä järjestel-
mänä ulkoilman käsittelyä varten. 

• Kytkettäessä VRV-R-tyyppiin ja tuotaessa tämän yksikön 
RA sisään suoraan katosta, kytke BS-yksikköön, joka on 
samanlainen kuin VRV-R-sisäyksikön (pääyksikkö), ja käytä 
ryhmälinkitettyä toimenpidettä. (Katso lisätietoja teknisestä 
oppaasta.)

Kuva 19

1 Muovinippusideosat

2 Nippuside (tarvike)

3 Kaukosäätimen kaapeli
Tiedonsiirtokaapeli

Johdotustiedot Suojattu johto (2 johdinta)

Koko 0,75–1,25 mm
2

Pituus Enint. 100 m

Ulkoisen koskettimen 
tiedot

Yleensä suljettu kosketin
(virtatoleranssi 10 mA – 0,5 A)

1 2

3
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<Yhdistetty toimintajärjestelmä VRV-järjestelmän kanssa (kytketty lämmön talteenottotuuletinyksiköihin ja tavallisiin 
sisäyksiköihin yksittäisessä kylmäainepiirissä)>

1 Ulkoyksikkö

2 Virransyöttö (220–240 V, 50 Hz, ~)

3 Kytkin

4 Sulake

5 Tiedonsiirtokaapeli

6 Kaukosäädin

7 Kaukosäätimen kaapeli

8 Maa

9 Tavallinen sisäyksikkö A

10 Tavallinen sisäyksikkö B

11 Lämmön talteenottotuuletin A 
(ulkoilman käsittely -tyyppi)

<Itsenäinen järjestelmä (kytketty vain lämmön talteenottotuuletinyksikön kanssa yksittäiseen kylmäainepiiriin)>

1 Ulkoyksikkö

2 Virransyöttö (220–240 V, 50 Hz, ~)

3 Kytkin

4 Sulake

5 Tiedonsiirtokaapeli

6 Kaukosäädin

7 Maa

8 Tavallinen sisäyksikkö A

9 Tavallinen sisäyksikkö B

10 Lämmön talteenottotuuletin A 
(ulkoilman käsittely -tyyppi tai normaali 
tyyppi)
Normaali tyyppi: ... VAM-sarja

<BS-yksikköä käytettäessä>

1 Ulkoyksikkö

2 Virransyöttö (220–240 V, 50 Hz, ~)

3 Kytkin

4 Sulake

5 Tiedonsiirtokaapelointi (ei napaisuutta)

6 BS-yksikkö

7 Kaukosäädin

8 Kaukosäätimen kaapeli

9 Maa

10 Tavallinen sisäyksikkö A

11 Lämmön talteenottotuuletin A

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

IN/D OUT/D
Control box

5

1

2 2 2

3

4

6

8 8 8

9 10 11

7
6

3

4

3

4

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

IN/D OUT/D
Control box

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

5

1

2 2 2

3

4

6

7 7
7

8 9 10

6 6

3

4

3

4

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

IN/D OUT/D

OUT/D IN/D

Control box

Control box

5

12 2

3
4

3
4

7

6

8

9 9
10 11
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[HUOMIOITAVAA]
Sisäyksikön osoitetta ei tarvitse asettaa ryhmäohjausta 
käytettäessä. (Se asetetaan automaattisesti, kun virta 
kytketään.) Koska lämmön talteenottotuuletin (ulkoilman 
käsittely -tyyppi) kuitenkin käyttää kahta kaukosäätimen 
osoitetta yksikköä kohden, ryhmäohjattavien yksiköiden määrä 
on seuraava.

Huom.
Jos käytetään samanaikaista jäähdytysjärjestelmää, yksi 
BS-yksikkö täytyy kytkeä lämmön talteenottotuulettimeen 
(ulkoilman käsittely -tyyppi) ja sisäyksiköihin ryhmä-
ohjauksessa. Jos yksi BS-yksikkö kytketään vain lämmön 
talteenottotuuletinyksikköön, korjaa lämmön talteenotto-
tuuletinyksikön toimintatilaksi jäähdytys, lämmitys tai 
tuuletus.

10.6 OHJAUS KAHDELLA KAUKOSÄÄTIMELLÄ 
(YHDEN SISÄYKSIKÖN OHJAUS KAHDELLA 
KAUKOSÄÄTIMELLÄ)

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

VAIHTO MAIN- JA SUB-TILOJEN VÄLILLÄ
(1) Aseta litteäpäinen ruuviavain kaukosäätimen ylä- ja 

alaosan väliseen aukkoon ja irrota yläosa kahdesta 
kiinnityskohdasta.
(Kaukosäätimen piirilevy on kiinnitetty kaukosäätimen 
yläosaan.)

(2) Käännä toisen kaukosäätimen piirilevyllä oleva MAIN/
SUB-vaihtokytkin asentoon S.
(Jätä toisen kaukosäätimen kytkin asentoon M.)

<Johdotusmenettely> (katso "9. SÄHKÖJOHTOJEN 
ASENNUS".)

(1) Irrota ohjausrasian kansi.

(2) Liitä kaukosäädin 2 (ala) kaukosäätimen riviliittimeen 
(P1, P2) ohjausrasiassa. 
(Napaisuutta ei ole.)

[HUOMIOITAVAA]
• Ylitysjohdotusta tarvitaan, kun käytetään ryhmäohjausta ja 

kahta kaukosäädintä samaan aikaan.
• Liitä ylitysjohdon (P1,P2) päässä oleva sisäyksikkö 

kaukosäätimeen 2 (ALA).

Sisäyksiköiden 
määrä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lämmön 
talteenottotuuletin
yksiköiden määrä

8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

1 Kaukosäätimen yläosa

2 Kaukosäätimen alaosa

3 Aseta ruuvitaltta tähän ja irrota kaukosäätimen yläosa 
varovasti.

1

2
3

1 Tehdasasetus

2 Vain yksi kaukosäädin täytyy muuttaa, jos 
tehdasasetuksia ei ole vaihdettu.

3 Kaukosäätimen piirilevy

1 Kaukosäätimen riviliitin

2 Kaukosäädin 1 (PÄÄ)

3 Kaukosäädin 1 (ALI)

1 Sisäyksikkö 1

2 Sisäyksikkö 2

3 Sisäyksiköiden maksimimäärä

4 Ylitysjohto (P1.P2)

5 Kaukosäädin 1 (PÄÄ)

6 Kaukosäädin 2 (ALI)

S

M
S

S
M1

3

2

1P 2P 1F 2F 1T 2T
FORCED

OFF
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

1

32

5

1 2 3

4

6
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10.7 ULKOINEN KAUKO-OHJAUS (PAKOTETTU 
OFF- JA ON/OFF-KÄYTTÖ)

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

* Yöajan vapaassa jäähdytyskäytössä olevia laitteita ei voi 
pysäyttää väkisin T1:llä tai T2:lla.

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

• PAKOTETTU OFF- ja ON/OFF-käytön valitseminen
Syötä PAKOTETTU OFF- ja ON/OFF-käytön valinta 
käyttämällä paikallisia Ulkoinen ON/OFF-tuloasetuksia 
kohdan "11. ASENNUSPAIKALLA TEHTÄVÄT 
ASETUKSET JA KOEKÄYTTÖ" perusteella.

10.8 KESKUSOHJAUS

Jos ohjaukseen käytetään keskuslaitetta (keskushallintaohjain 
tms.), ryhmän numero täytyy asettaa kaukosäätimellä. Katso 
lisätietoja kunkin keskuslaitteen oppaasta.

11 ASENNUSPAIKALLA TEHTÄVÄT 
ASETUKSET JA KOEKÄYTTÖ

11.1 TEE ASENNUSPAKALLA TEHTÄVÄT 
ASETUKSET KAUKOSÄÄTIMELLÄ

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

(2) Tee asennuksen tyypin mukaan asennuspaikalla 
tehtävät asetukset kaukosäätimellä, kun virta on 
kytketty, kaukosäätimen mukana tulleen Asennus-
paikalla tehtävät asetukset -oppaan ohjeiden 
mukaisesti.

Varmista lopuksi, että asiakas säilyttää Asennuspaikalla 
tehtävät asetukset -oppaan sekä käyttöoppaan 
turvallisessa paikassa.

11.1.1 KENTTÄASETUS
Tee lämmön talteenottotuuletinyksikön asetukset 
käyttämällä VRV-järjestelmän ilmastointilaitteen 
kaukosäädintä

<Alkuasetus>
• TILANRO 17,18 ja 19: Lämmön talteenottotuuletinyksiköiden 

ryhmäohjaus.
• TILANRO 27, 28 ja 29: yksilöllinen ohjaus

<Käyttömenettely>
Seuraavassa kuvataan käyttömenettely ja asetukset.

(1) Paina tarkastus/testauspainiketta vähintään neljä sekuntia 
yksikön normaalitilassa paikallisasetustilaan siirtymistä 
varten.

(2) Valitse haluamasi TILANRO lämpötilan säätöpainikkeella. 
(Koodinäyttö vilkkuu.)

(3) Kun haluat tehdä yksittäisten yksiköiden asetuksia 
ryhmäohjauksessa (kun tilanro 27, 28 tai 29 on valittu), 
valitse se yksikön nro, jolle asetukset tehdään, painamalla 
ajastinasetus päälle/pois -painiketta. (Tätä ei tarvitse tehdä, 
kun asetuksia tehdään koko ryhmälle.)

(4) Valitse ensimmäinen koodinumero painamalla 
ajastinpainikkeen yläosaa.

(5) Valitse toinen koodinumero painamalla ajastinpainikkeen 
alaosaa.

(6) Syötä asetukset painamalla ohjelmointi/peruutuspainiketta 
kerran. (Koodinäyttö lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.)

(7) Palaa normaalitilaan painamalla tarkastus/
koekäyttöpainiketta kerran.

1 Tulo A

Johtimen tekniset 
tiedot Suojattu johto (2 johdinta)

Halkaisija 0,75–1,25 mm
2

Pituus Enint. 100 m

Ulkoinen liitin Liitin, jonka minimikuormitus on 15 VDC, 
1mA.

PAKOTETTU OFF ON/OFF-käyttö

Tulo ON pysäyttää laitteen 
(mahdotonta kaukosäätimien 
avulla).

Tulo OFF → ON 
käynnistää laitteen.

Tulo OFF sallii ohjauksen 
kaukosäätimellä.

Tulo ON → OFF 
sammuttaa laitteen.

F2 T1 T2
FORCED
OFF

1

1 1. KOODINRO

2 2. KOODINRO

3 TILANRO

4 KENTTÄASETUSTILA

SETTING

2

1
3

4
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<Esimerkki>

Jos tuuletusilman virtaukseksi asetetaan alhainen asetus 
ryhmäasetustilassa, syötä TILANUMEROKSI "19", 
ENSIMMÄISEKSI KOODINUMEROKSI "0" ja TOISEKSI 
KOODINUMEROKSI "01".

UNIT No.

GROUP

(3)

(3)

(1) (7) (6) (4) (5) (2)

(4) (5)
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■ ASETUKSET JA ASETUSTEN NUMEROT

 : Tehdasasetus

HUOMAA)
1. Toiset koodinrot, joiden ympärillä on lihavoidut viivat, ovat tehdasasetuksia.
2. Asetukset tehdään koko ryhmälle, mutta jos valitaan sulkeissa oleva tilanumero, sisäyksiköt voidaan asettaa myös yksittäin. 

Sulkeissa olevien asetusten muutokset voidaan kuitenkin tarkistaa vain yksittäistilassa. (Ryhmäeräkäytössä muutokset tehdään 
mutta näyttö pysyy tehdasasetuksessa.)

3. Älä tee muita kuin luettelossa näkyviä asetuksia. Jos soveltuvia toimintoja ei ole käytettävissä, niitä ei näytetä.
4. Normaalitilaan palattaessa kaukosäädin alustetaan, joten näytössä voi näkyä "88".
5. Jos suodatinsymboli-ilmaisimen asetusta tai yöajan valaan jäähdytyksen toiminta-asetusta muutetaan, selitä asetusten sisältö 

asiakkaalle.
6. Katso lisätietoja kylmien alueiden asetuksista alta.

–: käytä tuulettimen asetetulla nopeudella

Asetuksen 
kuvaus

TILA-
NRO

1. 
KOODI-
NRO

2. KOODINRO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Ulkoinen ON/OFF-tulo 12 1 Pakkopy
säytys

ON/OFF-
käyttö

Suodatinsymboli-ilmaisimen 
aikaväli

17 (27)

0
Noin 
2500 
tuntia

Noin 
1250 
tuntia

Ei 
laskentaa

Yöajan vapaa 
jäähdytyskäyttö päälle/pois ja 
käynnistysaika

1 POIS
PÄÄLLÄ

2 tuntia 
myöhemmin

PÄÄLLÄ
4 tuntia 

myöhemmin

PÄÄLLÄ
6 tuntia 

myöhemmin

PÄÄLLÄ
8 tuntia 

myöhemmin

Tuuletuspuhaltimen 
alkuasetus 4 Normaali

Erittäin 
korkea Normaali

Erittäin 
korkea

Suora kanavaliitäntä VRV:n 
kanssa

5

Ilman 
kanavaa 
(aseta 
ilma-

virtauksen 
nopeus)

Suora 
kanava 
(tuuletin 

sammutettu)

–

Ilman 
kanavaa 
(aseta 
ilma-

virtauksen 
nopeus)

–

Suora 
kanava 

(Tuuletin 
sammutettu)

Ilman 
kanavaa 
(Tuuletin 

sammutettu)

Kylmät alueet (tuulettimen 
toiminnan valinta 
lämmitystermostaatin 
sammuttamista varten)

– – –

Termo-
staatti 

sammutettu: 
L

Jäänpoisto: 
POIS

–

Termo-
staatti 

sammutettu: 
L

Jäänpoisto: 
POIS

Termo-
staatti 

sammutettu: 
–

Jäänpoisto: 
POIS

Tuuletin yöajan vapaata 
jäähdytyskäyttöä varten 6 Korkea Ultra

Korkea

Tuuletustilan näyttö
18 (28)

4 Näytä Piilota

Syötön raikastaminen / 
poiston raikastaminen 7 Syöttö Poisto Syöttö Poisto

Alhainen hana-asetus

19 (29)

1 Ei – – – – – –
Jatkuvasti toimiva

Vähemmän Normaali

Tuulettimen porras syöttöä 
varten
(ilman virtausnopeuden 
säätö)

2

Vähemmän Normaali Suurempi

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Tuulettimen porras poistoa 
varten
(ilman virtausnopeuden 
säätö)

3

Vähemmän Normaali Suurempi

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

24 tunnin tuuletusasetus 4 Ei – – – – – –
Jatkuvasti toimiva

Vähemmän Normaali

Tuulettimen jäännöstoiminta, 
kun lämmitin liitetty

8 Ei 
käytössä

Ei 
käytössä

Käytössä Käytössä

Raikastaminen päällä/pois 1A 0 POIS PÄÄLLÄ

Ilmastointilaitteen tuuletin 01 02 04 06 08

Lämmitystermostaatti 
pois päältä Käyttö – – Alhainen Alhainen –

Jäänpoisto Pysäytys – Pysäytys Pysäytys Pysäytys Pysäytys

Öljyn paluu Pysäytys – Pysäytys Pysäytys Pysäytys Pysäytys
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Itsenäinen käyttö

–: käytä tuulettimen asetetulla nopeudella
Alhainen: käytä tuulettimen alhaisella nopeudella

Jäänpoisto
• Lämmitystoiminnan aikana ulkoyksikön kierukan jäätyminen lisääntyy. Lämmitysteho laskee ja järjestelmä siirtyy 

jäänpoistotoimintaan.
• Kaukosäätimessä näkyy " ", kunnes lämpimän ilman puhallus alkaa.
• Se palaa lämmityskäyttöön 6–8 minuutin jälkeen (enintään 10).
• Jäänpoistokäytön aikana yksikön tuulettimet jatkavat toimimista (tehdasasetus). Tämän tarkoituksena on ylläpitää tuuletuksen ja 

kosteutuksen määrää.
• Ilmanpoistosäleikön paikan vaihtamista kannattaa tutkia, jos pelätään kylmää vetoa ilmanpoistosäleiköstä.
• Tuuletin voidaan kuitenkin pysäyttää kaukosäätimen asetuksella. Älä kuitenkaan pysäytä tuuletinta paikassa, jossa lähellä olevista 

huoneista voi tulla likaista tai pahanhajuista ilmaa (esimerkiksi sairashuoneet, saniteettitilat yms.)

7. Asetuslämpötilan säätö paikallisen tilanteen mukaan:
Jos RA:ta ei oteta suoraan huoneesta (esim. RA-kanavaa ei ole liitetty), RA:n lämpötila voi olla korkeampi kuin vakiosisäyksikön 
asetuslämpötila. Säädä tällöin lämmityksen (kostutuksen) ja jäähdytyksen asetuslämpötilat paikallisen tilanteen mukaisesti.

• Aseta lämpötila tehdasasetukseen: Lämmitys (kostutus)… 21°C, jäähdytys (imulämpötila kylmäaineen lämmönvaihtimessa)… 
26°C

• Asetuslämpötilan määritysalue: Lämmitys (kostutus)…14–26°C, jäähdytys…18–33°C 
Korrelaatio on seuraava: 
Jäähdytyksen asetuslämpötila = lämmityksen (kostutuksen) asetuslämpötila + lämmitys/jäähdytystermostaatin valinnan 
lämpötilaero (esim. 26°C = 21°C + 5°C)

Lisäksi, kun on liitetty VRV-järjestelmän lämmön talteenottoyksikkö, säädä jäähdytyksen/lämmityksen vaihtolämpötila paikallisten 
olosuhteiden mukaisesti.
• Vaihtolämpötilan tehdasasetus: Lämmitys (kostutus)… 15°C, jäähdytys (ulkolämpötila)… 25°C
• Vaihtolämpötilan määritysalue: Lämmitys (kostutus)…10–18°C, jäähdytys…19–30°C

Korrelaatio on seuraava: 
Jäähdytystilan vaihtolämpötila = lämmitystilan vaihtolämpötila + jäähdytys/lämmitystilan lämpötilaero (esim. 25°C = 15°C + 10°C)

Ilmastointilaitteen tuuletin 01 02 04 06 08

Lämmitystermostaatti 
pois päältä Käyttö – – Alhainen Alhainen –

Jäänpoisto Pysäytys – – Pysäytys Pysäytys Pysäytys

Öljyn paluu Pysäytys – – Pysäytys Pysäytys Pysäytys

TILANRO
1. 

KOODINRO Asetuksen kuvaus
2. KOODINRO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

12 (22) 4 Termostaatin jäähdytyksen/
lämmityksen valinnan lämpötila-alue 0 1 2 3 4 5 6 7

14 (24) 1
Lämmityksen (kostutuksen) 

asetuslämpötila 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TILANRO 1. 
KOODINRO

Asetuksen kuvaus
2. KOODINRO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 (24)
3

Jäähdytyksen/lämmityksen vaihdon 
lämpötilaero 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Lämmitystilan vaihtolämpötila 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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11.2 SUORITA KOEKÄYTTÖ ULKOYKSIKÖN 
ASENNUSOPPAAN MUKAISESTI

(1) Varmista ennen virran kytkemistä, että yksikön 
ohjausrasian kansi on suljettu.

(2) Suorita koekäyttö ulkoyksikön käyttöoppaan mukaisesti.
• Kaukosäätimen toimintolamppu vilkkuu virhetilanteessa. 

Tarkasta nestekidenäytössä näkyvä vikakoodi vian 
tunnistamiseksi. Vikakoodien ja niitä vastaavien ongel-
mien selostukset löytyvät ulkoyksikön VAROITUKSIA 
HUOLTOA VARTEN -tarrasta.
Jos näytössä näkyy jokin seuraavista, on mahdollista, 
että kaapelointi tehtiin väärin tai että virta ei ole päällä, 
joten tarkista uudelleen.

11.3 KÄYTÄ KOSTUTINTA
<VAIN VKM-GBMV1-SARJA>

(1) Tarkista, että veden syöttöputki on liitetty tiukasti.
(2) Avaa vedensyötön sulkuventtiili. (Vettä ei syötetä tällä 

kerralla.)
(3) Käytä lämmön talteenottotuuletinyksikköä 

lämmitystilassa.
(Tietoja siitä, miten yksikköä käytetään lämmitystilassa, 
on sisäyksikön käyttöoppaassa.)
Vedensyöttö alkaa, ja kostutin alkaa toimia.

(4) Lämmityksen (kostutuksen) käynnistymisen jälkeen 
vedensyötön solenoidiventtiilin ääni kuuluu 3 tai 
4 minuutin välein (napsahdus). Kuuntele tätä ääntä ja 
anna yksikön käydä 30 minuutin ajan varmistaaksesi, 
että kostutus toimii normaalisti.

HUOMAUTUS

• Jos puusepäntöitä ei ole tehty koekäytön päättyessä, 
sisäyksikön suojaamiseksi pyydä käyttäjää olemaan 
käyttämättä kostutinta, kunnes ne on tehty.

• Jos kostutinta käytetään, puusepäntöihin käytetyistä liima- 
ja muista materiaaleista syntyvät hiukkaset voivat 
aiheuttaa lämmön talteenottotuulettimen likaantumisen, 
mistä seuraa roiskeita tai vesivuotoja.

Kaukosäätimen näyttö Sisältö

" " tulee näkyviin.
• Oikosulku PAKOTETTU OFF -liittimissä 

(T1, T2).

" " tulee näkyviin. • Koekäyttöä ei ole suoritettu.

" " tulee näkyviin.

" " tulee näkyviin.

• Ulkoyksikön virta on katkaistu.
• Ulkoyksikköä ei ole kaapeloitu 

tehonsyöttöä varten.
• Tiedonsiirtojohto ja kaapelointi 

(kaukosäätimen kaapeli tai 
PAKOTETTU OFF -kaapelointi) 
virheellinen.

• Tiedonsiirtojohto on poikki.

" " tulee näkyviin.
• Vaimentimen toimintahäiriö. 

(Virtakatkos)

" " tulee näkyviin.
• Tuulettimen käytön toimintahäiriö. 

(Virtakatkos)

" " tulee näkyviin.
• Kaukosäätimen MAIN/SUB-asetus on 

väärä.

Ei näyttöä

• Sisäyksikön ja lämmön talteenotto-
tuulettimen virta on katkaistu.

• Sisäyksikköä ja lämmön 
talteenottotuuletinta ei ole kaapeloitu 
virransyöttöä varten.

• Kaukosäätimen johto ja kaapelointi 
(tiedonsiirtojohto tai PAKOTETTU OFF 
-johto) virheellinen.

• Kaukosäätimen johto on poikki.
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