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TURVAOHJEET

Lue nämä TURVAOHJEET huolellisesti, jotta asennus tapahtuu
oikein. Kun laitteisto on asennettu, tarkista että yksikkö toimii oikein
käynnistyksen aikana. Opasta asiakasta käyttämään ja huoltamaan
yksikköä.

Pyydä myös asiakkaita säilyttämään tämä asennusopas sekä
käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

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

Turvaohjeet

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

Varoitus

■ Asennus tulee antaa jälleenmyyjän tai muun ammattilaisen
tehtäväksi.
Väärin suoritettu asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja
tai tulipalon.

■ Asenna yksikkö tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.
Epätäydellinen asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja
tai tulipalon.

■ Kun järjestelmä asennetaan pieneen huonetilaan, huolehdi siitä,
että kylmäainepitoisuus ei ylitä sallittuja turvarajoja, jos
kylmäainetta pääsee vuotamaan.
Kysy lisätietoja ostopaikasta. Liian suuri määrä kylmäainetta
suljetussa tilassa voi aiheuttaa hapenpuutetta.

■ Käytä vain toimitettuja tai ilmoitettuja asennusosia.
Muiden osien käyttäminen saattaa aiheuttaa yksikön
putoamisen, vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipalon.

■ Asenna yksikkö tukevalle alustalle, joka kestää yksikön painon.
Liian heikko alusta tai epätäydellinen asennus voi aiheuttaa
vammoja, jos yksikkö putoaa alustalta.

■ Suorita ilmoitettu asennustyö ottaen huomioon kovat tuulet,
hirmumyrskyt tai maanjäristykset.
Väärin suoritettu asennustyö voi aiheuttaa laitteiston
putoamisesta johtuvia tapaturmia.

■ Sähkötyöt on suoritettava asennusoppaan ja kansallisten
määräysten mukaisesti.
Riittämätön kapasiteetti tai epätäydelliset sähkötyöt voivat
aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.

■ Käytä vain ilmoitetun tyyppisiä johtimia virtalähteen tai sisä- ja
ulkoyksikön välisiin sähkökytkentöihin.
Kiinnitä yksiköiden väliset johtimet niin, että niiden liittimiin ei
kohdistu ulkoista rasitusta. Epätäydelliset kytkennät tai
kiinnitykset voivat aiheuttaa liittimien ylikuumenemisen tai
tulipalon.

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

■ Jos kylmäainetta on päässyt vuotamaan asennuksen aikana,
tuuleta huone.
Kylmäaine tuottaa myrkyllistä kaasua, jos se joutuu tekemisiin
avotulen kanssa.

■ Kun kaikki asennustyöt on tehty, tarkista, ettei kylmäainetta
vuoda.
Kylmäaine tuottaa myrkyllistä kaasua, jos se joutuu tekemisiin
lämmittimen, lieden tms. liekin kanssa.

■ Katkaise virta ennen kuin kosketat sähköliittimiä.

■ Älä koske suoraan kylmäaineputkiston liitoksista vuotavaan
kylmäaineeseen.
Seurauksena voi olla paleltuma.
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Huomautus

■ Maadoita yksikkö.
Älä kytke maajohtoa kaasu- tai vesijohtoon, ukkosen-
johdattimeen tai puhelimen maajohtoon.
Vaillinainen maadoitus saattaa aiheuttaa sähköiskuja.

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

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

■ Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtajohdot ja tiedonsiirtojohdot
vähintään 1 metrin päähän televisioista tai radioista häiriöiden
tai kohinan ehkäisemiseksi. (Radioaalloista riippuen 1 metrin
etäisyys ei välttämättä riitä kohinan poistamiseen.)

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

■ Älä asenna yksikköä seuraaviin paikkoihin:
• Kun esiintyy mineraaliöljysumua, öljysumua tai esimerkiksi

keittiössä syntyvää höyryä.
Muoviosat voivat huonontua ja irrota tai aiheuttaa vesivuodon.

• Kun syövyttävää kaasua, esimerkiksi rikkihappokaasua, syntyy.
Syöpyvät kupariputket tai tinatut osat voivat aiheuttaa
kylmäainevuotoja.

• Sähkömagneettisia aaltoja lähettävien laitteiden lähelle.
Sähkömagneettiset aallot voivat häiritä ohjausjärjestelmää ja
aiheuttaa yksikön toimintahäiriöitä.

• Tiloihin, joissa palavaa kaasua voi vuotaa, joiden ilmassa on
hiilikuituja tai helposti syttyvää pölyä tai joissa käsitellään
tulenarkoja nesteitä kuten tinneriä tai bensiiniä.
Yksikön käyttäminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa
tulipalon.

ENNEN ASENNUSTA

■ Kun poistat yksikköä pakkauksestaan, nosta sitä tarttumalla
neljään nostokorvakkeeseen ilman, että muihin osiin, erityisesti-
kylmäaineputkistoon ja poistopistokkeeseen, kohdistuu painetta.

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

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

■ Valitse kuljetustapa.

■ Jätä laite pakkaukseensa, kunnes se on kuljetettu asennus-
paikkaan. Kun pakkaus on purettava, käytä laitteen nostamiseen
pehmeästä materiaalista valmistettua nostosilmukkaa tai suoja-
levyjä ja köyttä, jotta laite ei vahingoittuisi tai naarmuuntuisi.

■ Katso ulkoyksikön asennusohjeita siihen kiinnitetystä oppaasta.

■ Älä asenna tai käytä laitetta alla olevan kaltaisissa tiloissa.
• Tilat, joissa on mineraaliöljyä tai jotka ovat täynnä öljyhöyryä tai

roiskeita, esim. keittiöt. (Muoviset osat saattavat heikentyä, josta
voi olla seurauksena yksikön putoaminen tai vuotoja.)

• Tilat, joissa on syövyttäviä kaasuja, kuten rikkipohjaisia kaasuja.
(Kupariputket ja juotoskohdat saattavat syöpyä ja aiheuttaa
kylmäainevuotoja.)

• Tilat, joissa on palavia kaasuja ja joissa käytetään haihtuvia
kaasuja, kuten tinneriä tai bensiiniä. (Yksikön lähellä oleva kaasu
voi syttyä.)

• Tilat, joissa on sähkömagneettisia aaltoja synnyttäviä laitteita.
(Ohjausjärjestelmän toiminta voi häiriintyä.)

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

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

Varotoimenpiteet

■ Muista lukea tämä opas ennen yksikön asennusta.

■ Anna jälleenmyyjän tai pätevän teknikon suorittaa asennus.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vuotoja tai pahimmassa
tapauksessa sähköiskun tai tulipalon.

■ Käytä vain yksikön mukana toimitettuja osia tai määritykset
täyttäviä osia. Muunlaiset osat voivat aiheuttaa yksikön
putoamisen, aiheuttaa vuotoja tai pahimmassa tapauksessa
sähköiskun tai tulipalon.

■ Muista kiinnittää ilmansuodatin (hankitaan asennuspaikalla)
imuilmakäytävään estämään vesivuodot yms.

Lisävarusteet

Tarkasta, että laitteesi mukana tulevat seuraavat lisävarusteet.
(Lisävarusteet ovat yksikön ilman ulostuloaukossa)

Kiinnitetty putki
(vain FXMQ200+250MFV1)

1

Eriste asennusta varten:

• kaasuputkelle
(sisäläpimitta Ø31,8)
(vain
FXMQ1250MFV1)

1

• nesteputkelle
(sisäläpimitta Ø25,4)

1

Tiivistetyyny

• vain
FXMQ125MFV1

1

• viilletty
(vain
FXMQ200+250MFV1)

4

Jousialuslevy (M10)
(vain FXMQ200+250MFV1)

2

Kuusiokantapultti (M10x40)
(vain FXMQ200+250MFV1)

2

Laippaliitännän ruuvi (M5) FXMQ125MFV1
FXMQ200+250MFV1

16
28

Aluslevy 8

Puristin 6

Asennusopas
Käyttöopas

1
OPERATION MANUAL

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

∂�ÏÏËÓ
ÈÎ¿

Portugues

Dansk

Installation manual

Split S
ystem air conditioners

Installationsanleitung

Split-B
aureihe Klimageräte

Manuel d'installation

Climatiseurs de la série Split

Montagehandleiding

Split-systeem airconditioners

Manual de instalación

Acondicionadores de aire serie Split

Manuale d'installazione

Climatizzatori serie Split

EÁ¯
ÂÈÚ›‰

ÈÔ Â
ÁÎ·

Ù¿Û
Ù·Û

Ë˜

KÏÈÌ
·ÙÈÛ

ÙÈÎ¿
 Sp

lit

Manual de instalação

Aparelhos de ar condicionado da série Split

Installationsvejledning

Klimaanlag i opdelt system

FDBQ25B7V1

Split s
eries room air conditioners

Multi s
ystem room air conditioners

Split s
eries room air conditioners

Multi s
ystem room air conditionersINSTALLATION MANUAL

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

∂�ÏÏËÓ
ÈÎ¿

Portugues

Dansk

Installation manual

Split S
ystem air conditioners

Installationsanleitung

Split-B
aureihe Klimageräte

Manuel d'installation

Climatiseurs de la série Split

Montagehandleiding

Split-systeem airconditioners

Manual de instalación

Acondicionadores de aire serie Split

Manuale d'installazione

Climatizzatori serie Split

EÁ¯
ÂÈÚ›‰

ÈÔ Â
ÁÎ·

Ù¿Û
Ù·Û

Ë˜

KÏÈÌ
·ÙÈÛ

ÙÈÎ¿
 Sp

lit

Manual de instalação

Aparelhos de ar condicionado da série Split

Installationsvejledning

Klimaanlag i opdelt system
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Valinnaiset lisävarusteet

Tähän yksikköön tarvitaan erillinen langallinen kaukosäädin.

Ole erityisen huolellinen seuraavia kohteita 
asennettaessa ja tarkista ne asennuksen jälkeen.

Asennuksen jälkeen tarkastettavat kohteet

Katso myös "Turvaohjeet" sivulla 1.

Toimituksen yhteydessä tarkastettavat kohteet

Tarkennuksia käyttöohjeisiin

Käyttöoppaassa kohdat, joissa on merkintä VAROITUS tai
HUOMAUTUS, varoittavat henkilövahinkojen ja laitevaurioiden
vaarasta sekä laitteen yleisestä käytöstä. Tästä syystä sinun täytyy
kertoa kyseinen sisältö kokonaan asiakkaillesi ja pyytää heitä
lukemaan käyttöopas.

Huomautus asentajalle

■ Muista kertoa asiakkaille, kuinka yksikköä käytetään oikein
(etenkin suodattimien puhdistus, eri toimintojen käyttäminen ja
lämpötilan säätäminen) antamalla heidän suorittaa toimenpiteet
itse samalla, kun he katsovat ohjeita.

■ Älä käytä merenrannalla, jos ilmassa on runsaasti suojaa,
tehtaissa ja muissa paikoissa, joissa on jännitevaihteluita,
autoissa tai veneissä.

ASENNUSPAIKAN VALINTA

Jos 30°C ja suhteellinen kosteus 80 % voivat ylittyä katossa tai jos
kattoon johdetaan raitista ilmaa, tarvitaan lisäeristystä (≥10 mm
paksu lasivilla tai polyeteenivaahto).

1 Valitse asiakkaan hyväksymä asennuspaikka, joka täyttää
seuraavat ehdot.

■ Paikka kestää yksikön painon.

■ Yksikön yläosasta (sisältää katon takaosan) ei pääse
tippumaan vettä kylmäaineputkistosta, tyhjennysputkesta,
vesiputkesta tms.

■ Jos tukevat rakenneosat eivät ole tarpeeksi vahvoja
kannattamaan yksikön painoa, yksikkö saattaa pudota ja
aiheuttaa vakavia vammoja.

■ Riippuva sisäkatto ei ole selvästi kallellaan.

■ Mikään ei estä ilman kulkua.

■ Tiivistynyt vesi voidaan poistaa asianmukaisesti.

■ Tilaa on riittävästi asennus- ja huoltotöiden suorittamista
varten.

■ Riittävä ilman jakautuminen voidaan varmistaa.

■ Tulenaran kaasun vuodosta ei ole pelkoa.

■ Jos sekä sisäyksikön että ulkoyksikön putkiston kokonais-
pituus on sallittua pituutta lyhyempi.
(Katso ulkoyksikön mukana toimitetun asennusoppaan luku
"Kylmäaineputkisto".)

■ Paikat, joihin huoltoaukko voidaan asentaa. Katso kuva
kohdassa "Valmistelut ennen asennusta" sivulla 4.

2 Käytä asennukseen ripustuspultteja. Tarkasta, että katto on
riittävän vahva kannattamaan yksikön painon. Jos tämä
vaikuttaa epävarmalta, vahvista kattoa ennen laitteen
asentamista.

HUOMAA Jos haluat käyttää muuta kuin yllä mainittua kauko-
säädintä, valitse sopiva kaukosäädin tutustumalla
luetteloihin ja teknisiin materiaaleihin.

Merkitse rastilla 
✓ tarkistetut 

kohteet

■ Onko sisä- ja ulkoyksikkö 
kiinnitetty tukevasti?

Yksiköt voivat pudota, täristä tai 
aiheuttaa melua.

■ Onko kaasuvuototesti 
suoritettu?

Jäähdytys voi olla riittämätöntä.

■ Onko laite täysin eristetty? Tiivistynyt vesi voi vuotaa.

■ Toimiiko tyhjennys 
esteettömästi?

Tiivistynyt vesi voi vuotaa.

■ Vastaako jännite laitteen 
tyyppikilvessä ilmoitettua 
jännitettä?

Laite voi toimia virheellisesti tai 
sen osat voivat palaa 
kuumetessaan.

■ Onko johdot ja putket 
asennettu oikein?

Laite voi toimia virheellisesti tai 
sen osat voivat palaa 
kuumetessaan.

■ Onko laite maadoitettu 
turvallisesti?

Laite on vaarallinen 
muuttuessaan jännitteiseksi.

■ Onko johdotuksen koko 
teknisten tietojen mukainen?

Laite voi toimia virheellisesti tai 
sen osat voivat palaa 
kuumetessaan.

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

Jäähdytys voi olla riittämätöntä.

■ Onko kylmäaineputkiston 
pituus ja ylimääräinen 
kylmäainemäärä merkitty 
muistiin?

Laitteessa olevan 
jäähdytysaineen määrä on 
epäselvä.

Merkitse rastilla ✓ 
tarkistetut kohteet

■ Selititkö toiminnot samalla, kun näytit käyttöoppaan asiakkaalle?

■ Annoitko käyttöoppaan asiakkaalle?

HUOMAUTUS

Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtajohto ja tiedonsiirto-
johdot vähintään 1 metrin päähän televisioista tai
radioista häiriöiden tai kohinan ehkäisemiseksi.
(Radioaalloista riippuen 1 metrin etäisyys ei
välttämättä riitä kohinan poistamiseen.)

1 Ulkoilman käsittely-yksikkö (yläpinta)

2 Huoltotila

≥6
50

 m
m

≥5
30

 m
m

≥1100 mm

1

2

Asennusopas
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VALMISTELUT ENNEN ASENNUSTA

1. Yksikön ja kannatuspultin suhteelliset asennot

2. Asenna kangasputki ilman poisto- ja tuloaukkoon niin, että yksikön
tärinä ei siirry kanavaan tai kattoon.
Kiinnitä myös akustista eristemateriaalia kanavan sisäpuolelle ja
tärinänvaimennuskumi ripustuspultteihin.

3. Avaa asennusreikä. (Esiasennetut välikatot)

■ Kun välikattoon on avattu asennusreikä, johon yksikkö
asennetaan, vie kylmäaine- ja tyhjennysputki sekä
virransyöttö-, tiedonsiirto ja kaukosäätimen johdot yksikön
putki- ja johtoliitäntäportteihin.
(Katso lisätietoja kohdista "Kylmäaineputkisto" sivulla 5,
"Tyhjennysputkiston asennus" sivulla 7 ja "Sähköjohtojen
asennus" sivulla 7.)

■ Kun kattoon on tehty reikä, katon kannattimia tms. täytyy
ehkä vahvistaa, jotta katto ei tärise tai jotta se pysyy suorana.
Lisätietoja saat arkkitehdiltä tai puusepältä.

4. Asenna ripustuspultit. (Käytä pultteja, joiden läpimitta on 10 mm.)
Asenna yksikkö paikkaan, jossa tukirakenteet ovat riittävän
vahvoja kantamaan sen painon. Käytä upotettuja "proppuja" tai
ankkuripultteja uudisrakennuksissa ja ankkurointeja vanhoissa
rakennuksissa. Säädä etäisyys kattoon etukäteen.

Esimerkki:

YKSIKÖN ASENNUS

Lisävarusteet on helpompi asentaa ennen yksikön asentamista.
Katso lisävarusteiden mukana toimitettuja asennusoppaita.

Käytä asennukseen vain yhtiömme toimittamia lisävarusteita ja sen
määrittämiä osia.

1 Yksikön asennus tilapäisesti

Kiinnitä ripustushakaset ripustuspultteihin. Kiinnitä ripustus-
hakaset ylhäältä ja alhaalta muttereilla 1~3 (M10, hankitaan
asennuspaikalla) ja aluslevyillä (M10, varuste)

2 Säädä yksikön korkeus mutterilla 2 (katso yllä oleva kuva).

3 Tarkasta, että laite on vaakasuorassa asennossa.

Tarkista vesivaa'an tai vedellä täytetyn vinyyliputken avulla, että
yksikkö on vaakasuorassa ja että kaltevuus (laskeva kulma)
poistopistokkeen ja ilman tulopuolen suuntaan on enintään 1°.
(Katso alla oleva kuva)

1 Ilman poistoaukko

2 Ulkoilman käsittely-yksikkö

3 Ilman sisäänmenoaukko

4 Ripustuspultti (x 4)

5 Tarkastusluukku (600 x 600)

6 Huoltotila

Malli A B

FXMQ125 744 685

FXMQ200+250 1380 1296

1148

1100

≥1100

≥6
50

±1
50

5

4

31

6

2

1 Kattolaatta

2 Ankkuri

3 Pitkä mutteri tai liitosruuvi

4 Ripustuspultti

5 Ulkoilman käsittely-yksikkö

HUOMAA Yllä mainittuja osia ei toimiteta laitteen mukana.

1 Päärunko

2 Mutteri 1 (hankitaan asennuspaikalla)

3 Aluslevy (varuste)

4 Ripustushakanen (kiinnitetty yksikköön)

5 Mutteri 2 (hankitaan asennuspaikalla)

6 Mutteri 3 (hankitaan asennuspaikalla)

1

2
3

45

1

2

3

4

5

6
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4 Kiristä mutterit 1 ja 3 (katso kuva kohdassa "Yksikön asennus
tilapäisesti" sivulla 4).

5 Eristä neljä ripustushakasta tiivistetyynyllä (varuste). Eristä
ripustushakaset niin, että niiden pinta ja reunat eivät ole
näkyvissä.

KYLMÄAINEPUTKISTO

〈Katso tietoja ulkoyksikön ja tämän yksikön välisistä
kylmäaineputkista ulkoyksikköön kiinnitetyistä asennus-
ohjeista. Katso taulukko 1.〉

Taulukko 1

〈Tee lämpöeristystyöt kokonaisuudessaan kaasuputkien ja
nesteputkien molemmilla puolilla. Muuten seurauksena saattaa
olla vesivuotoja.〉

〈Lämpöpumppua käytettäessä kaasuputken lämpötila voi olla
jopa 120°C, joten käytä riittävän eristyskykyistä eristystä. 〉

〈Vahvista kylmäaineputkiston eristystä asennusympäristön
mukaan. Jos eristystä ei ole tarpeeksi, eristeen pinnalle saattaa
muodostua kondensaatiota.〉

〈Tarkista käytettävän kylmäaineen tyyppi ennen putkien
asentamista. Oikea toiminta ei ole mahdollista, jos
kylmäainetyypit ovat erilaisia.〉

■ Ulkoyksikkö on täytetty kylmäaineella.

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

■ Katso kohdasta "Taulukko 2" sivulla 5 laippamutterin välysten
mitat.

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

■ Katso kiristysmomentti kohdasta "Taulukko 2" sivulla 5. Liian
kireälle kiertäminen voi vahingoittaa laippaa.
Taulukko 2

1 Taso

2 Poistopistoke

3 Vinyyliputki

4 Ripustushakasen asetuspultti

5 Ilman tulopuoli

1 Tiivistetyyny

2 Tiivistetyynyn rako

3 Ripustushakanen

HUOMAUTUS

Yksikön asettaminen vastakkaiseen kulmaan
tyhjennysputkeen nähden voi aiheuttaa vesivuotoja.

Kaasuputken läpimitta Nesteputken läpimitta

FXMQ125 Ø15,9

Ø9,5FXMQ200 Ø19,1(1)

(1) Käytä kiinnitettyä putkea.

FXMQ250 Ø22,2(1)

≤1° ≤1°

1

2

2

2

34

5

5

1
2

3

HUOMAUTUS

■ Käytä käytössä olevan kylmäaineen mukaista
putkileikkuria ja laippamutteria.

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

■ Jottei putkeen pääse kertymään pölyä, kosteutta tai
muita vieraita aineita, purista sen pää kiinni tai peitä
se teipillä.

■ Kylmäainepiiriin ei saa päästää mitään muuta ainetta,
ilmaa tms., kuin määrättyä kylmäainetta. Jos kylmä-
ainekaasua pääsee vuotamaan työskentelyn aikana,
tuuleta huone välittömästi kunnolla.

Putken koko Kiristysmomentti
Laipan koko A 

(mm) Laipan muoto

Ø9,5 (3/8") 32,7~39,9 N•m 12,8~13,2

Ø15,9 (5/8") 61,8~75,4 N•m 19,3~19,7

HUOMAA Käytä vain yksikön mukana toimitettuja
laippamuttereita.

HUOMAUTUS

Liian kireälle kiertäminen voi vahingoittaa laippa-
mutteria ja aiheuttaa kylmäaineen vuotoja.

2

3

1

4

1 Momenttiavain

2 Kiintoavain

3 Putkiliitos

4 Laippamutteri

R0.4~0.8

A

90°±2° 

45°±2°
Asennusopas
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■ Kun olet tarkistanut putkiliitoksen kaasuvuotojen varalta, muista
eristää neste- ja kaasuputkisto. Katso alla olevat kuvat.

FXMQ125MFV1

1 Eristä neste- ja kaasuputket käyttäen liitoseristettä. (Kiristä
molemmat reunat puristusmateriaalilla.)

2 Varmista, että kaasuputken liitoseristeen saumat osoittavat
ylöspäin.

3 Kaasuputket: kiedo tiivistetyyny asennuseristeen ympäri
(laippamutteriosa).

FXMQ200+250MFV1

1 Eristä nesteputki käyttäen nesteputken asennuseristettä.
(Kiristä molemmat reunat puristusmateriaalilla.)

2 Käytä kiinnitettyä putkea kaasuputkien liittämiseen ja muista
eristää kaasuputket (käyttäen asennuspaikalla hankittavaa
eristettä) aina pohjaan asti, jossa ne liittyvät yksikköön.

3 Kuusiokantapulttien, joilla kiinnitetty putki liitetään yksikköön,
kiristysmomentti on 21,5~28,9 N•m.

■ Ennen paikallisen jäähdytysputkiston kovajuottamista putkiston
läpi täytyy puhaltaa typpikaasua ilman poistamiseksi putkista.
Jos kovajuottaminen tehdään ilman typpikaasun puhallusta,
putkiston sisään muodostuu suuri oksidikalvo, joka voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.

HUOMAA Ei suositella muuten kuin hätätapauksessa.

Sinun täytyy käyttää momenttiavainta, mutta jos
yksikkö on pakko asentaa ilman sellaista, noudata
alla olevia ohjeita.

Kun työ on valmis, tarkista ettei kaasuvuotoja
ole.

Kun kiristät laippamutteria mutteriavaimella,
tietyssä kohdassa vääntömomentti äkkiä kasvaa.
Kiristä laippamutteria tästä kohdasta alla
näkyvään kulmaan:

Taulukko 3

1 Päärunko

2 Poista rako

3 Eriste (kiinnitetty päärunkoon)

4 Eriste kaasuputken asennusta varten

5 Laippamutteri

6 Tiivistetyyny

7 Eriste (hankitaan asennuspaikalla)

8 Puristimet

9 Kaasuputki

10 Nesteputki

11 Eriste nesteputken asennusta varten

Putken koko Lisäkiristyskulma
Työkalun suositeltu 

varren pituus

Ø9,5 (3/8") 60~90° ±200 mm

Ø15,9 (5/8") 30~60° ±300 mm

1

2 45 6

788

1

9

10

2 11

3

3 788 5

1 Päärunko

2 Poista rako

3 Eriste (hankitaan asennuspaikalla)

4 Kiinnitetty putki (vain FXMQ200+250MFV1)

5 Jousialuslevy
Kuusiokantapultti

6 Eriste (kiinnitetty päärunkoon)

7 Kaasuputki

8 Nesteputki

9 Eriste nesteputken asennusta varten

10 Laippamutteri

11 Puristimet

HUOMAUTUS

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

KYLMÄAINEPUTKISTOA JUOTETTAESSA
HUOMATTAVAA:

Älä käytä juoksutinta juottaessasi kylmäaineputkistoa.
Käytä juottamiseen fosforikuparikovajuotetta (BCuP-2:
JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), joka ei
vaadi juoksutinta.

(Juoksutin vaikuttaa erittäin haitallisesti kylmäaine-
putkistoihin. Jos esimerkiksi käytetään klooripohjaista
juoksutinta, se syövyttää putkia, ja etenkin jos
juoksuttimessa on fluoria, se vahingoittaa
kylmäaineöljyä.)

2

1

343

2

8

7 1

11

9

10

5

11 36

6
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■ Kun kylmäaineputkistoa kovajuotetaan, kovajuottaminen
voidaan aloittaa vastaa typpikorvauksen jälkeen tai syötettäessä
typpeä kylmäaineputkistoon. Kun tämä on tehty, kytke yksikkö
kartio- tai laippaliitännällä.

■ Typpipitoisuuden on oltava 0,02 MPa (0,2 kg/cm2) paineen-
alennusventtiilin kanssa, kun kovajuotetaan samalla, kun
syötetään typpeä putkistoon.

TYHJENNYSPUTKISTON ASENNUS

〈〈Asenna tyhjennysputki kuvan osoittamalla tavalla ja ota
huomioon tiivistyminen. Väärin asennettu laitteisto voi aiheuttaa
vuotoja ja kastella huonekaluja yms. tavaroita.〉〉

〈〈Eristä tyhjennysputket rakennuksen sisällä ja
poistopistokkeet.〉〉

1 Asenna tyhjennysputket.

■ Tyhjennysputken täytyy olla lyhyt, viettää alaspäin alemmas
kuin 1/100 ja estää ilmataskujen muodostuminen.

■ Putken läpimitta on sama kuin yhdysputken (PS1B), ja sen
täytyy olla yhtä suuri tai suurempi kuin yhdysputken.

2 Kun putket on asennettu, tarkasta, että veden poisto tapahtuu
asianmukaisesti.

Avaa tarkastusluukku, lisää vähitellen noin 1 l vettä
valutusastiaan ja tarkasta veden poistumisvirtaus.

PUTKEN ASENNUS

Liitä putki (hankitaan asennuspaikalla) alla olevien ohjeiden mukaan.

Ilman tulopuoli

■ Liitä kanava tulolaippaan (hankitaan asennuspaikalla).

■ Kiedo lähtölaippaan ja kanavan liitäntään alumiiniteippiä tai
vastaavaa, jotta ilma ei pääse karkaamaan.

Ilman lähtöpuoli

■ Liitä kanava lähtölaippaan (kiinnitetty päärunkoon).

■ Kiedo lähtölaippaan ja kanavan liitäntään alumiiniteippiä tai
vastaavaa, jotta ilma ei pääse karkaamaan.

■ Liitä lähtölaippa ja yksikkö ruuveilla.

SÄHKÖJOHTOJEN ASENNUS

Yleisiä ohjeita

■ Kaikkien erikseen hankittavien osien ja materiaalien sekä
sähkötöiden tulee olla paikallisten määräysten mukaisia.

■ Käytä ainoastaan kuparijohtoa.

■ Noudata ulkoyksikön, sisäyksikön ja kaukosäätimen
kytkennässä laitteen runkoon merkittyä kytkentäkaaviota.

■ Lisätietoja kaukosäätimen asennuksesta saat kaukosäätimen
omasta asennusoppaasta.

1 Kylmäaineputkisto

2 Juotettava osa

3 Typpi

4 Teippaus

5 Käyttöventtiili

6 Paineenalennusventtiili

7 Typpi

HUOMAA Jos yhdistät useita tyhjennysputkia, asenna ne
alla esitetyllä tavalla. (Valitse sopiva
päätyhjennysputken paksuus siihen liitettyjen
yksiköiden mukaan.) Asenna vähintään
kaltevuuteen 1/100 alaspäin.

1 Vedensyöttöportti

HUOMAUTUS

Älä liitä poistoputkistoa suoraan viemäriputkiin, jotka
haisevat ammoniakilta. Viemärissä oleva ammoniakki
voi päästä poistoputkien kautta yksikköön ja syövyttää
lämmönvaihdinta.

1 2 4 5

6

73

≥1
00

 m
m

1

1 Ulkoseinä

2 Eriste (hankitaan asennuspaikalla)

3 Tulolaippa (hankitaan asennuspaikalla)

4 Lähtölaippa (kiinnitetty päärunkoon)

5 Ilman lähtöpuoli

6 Päärunko

7 Kaltevuus alaspäin

8 Kangasputki (hankitaan asennuspaikalla)

9 Ilman tulopuoli

10 Huppu (hankitaan asennuspaikalla)

HUOMAA ■ Ilmansuodatin ei ole vakiovaruste, mutta kiinnitä
sellainen ilman tulopuolen kanavajärjestelmään.
Varmista, että valitun suodattimen
keskimääräinen suodatuskyky (gravimetrinen
testimenetelmä) tai keskimääräinen
opasimetrinen tehokkuus on suurempi kuin 50 %.

■ Varmista, että kanavan ilman tulopuoli kallistuu
alaspäin. Tämän tarkoituksena on estää
sadevettä pääsemästä yksikköön.

■ Liitä kanava niin, että yksikkö imee ulkoilmaa
tulopuolelta. Muussa tapauksessa yksikkö ei ehkä
toimi.

■ Eristä kanava, jotta kondensaatiota ei pääse
muodostumaan.
(Materiaali: lasivilla tai polyeteenivaahto, 25 mm
paksu)

■ Käytä sähköeristystä putken ja seinän välissä,
kun käytetään metalliputkia metalli- tai
johdinsäleiden tai metallipinnoitteiden välistä
vientiin puurakennuksissa.

1

2 2

567

9

10 8 8

3 4
Asennusopas
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■ Kaikki sähköasennustyöt tulee antaa valtuutetun
sähköasentajan tehtäväksi.

■ Tässä järjestelmässä on useita sisäyksiköitä. Nimeä jokainen
sisäyksikkö: laite A, laite B,… Varmista, että liitinkortin johdotus
ulkoyksikköön on tehty oikein. Jos laitteiden johdotus ja putkitus
eivät vastaa toisiaan, järjestelmä saattaa mennä epäkuntoon.

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

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

■ Muista maadoittaa yksikkö.

■ Älä liitä maajohtoa kaasu- tai vesiputkiin, ukkosenjohdattimiin tai
puhelimen maadoitukseen.
• Kaasuputket: voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon

kaasuvuodon sattuessa.
• Vesiputket: ei maadoitustehoa, jos käytetään kovia vinyyliputkia.
• Puhelimen maadoitusjohtimet tai ukkosenjohdattimet: voivat

aiheuttaa poikkeuksellisen suuren sähköjännitteen ukonilman
aikana.

Sähköiset ominaisuudet

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

Erikseen hankittavien sulakkeiden ja johtojen tekniset 
tiedot

Virtalähde
Tuulettimen 

moottori

Malli Hz Jännite Jännitealue MCA MFA kW FLA

FXMQ125MFV1

50 220-240
Maksimi 

264
Minimi 198 

1,9

15 0,380

1,5

FXMQ200MFV1 3,3 2,6

FXMQ250MFV1 3,8 3,0

Tehonsyöttökaapeli
Kaukosäätimen johdot

Tiedonsiirtojohto

Malli
Pää-

varokkeet Johdin Koko Johdin Koko

FXMQ125MFV1

15 A H05VV-
U3G

Johdon 
koon täytyy 

täyttää 
paikalliset 

määräykset

Suojattu 
johto 

(2 johdinta)
0,75–1,25 mm2FXMQ200MFV1

FXMQ250MFV1

HUOMAA 1. Valitse virransyöttöjohtimen koko kansallisten ja
paikallisten määräysten mukaisesti.

2. Sisä- ja ulkoyksiköiden välisen tiedonsiirto-
johdotuksen ja sisäyksikön ja kaukosäätimen välisen
johdotuksen maksimipituudet ovat seuraavat:

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

■ Sisäyksikkö–kaukosäädin: Enintään 500 m

■ Suurin mahdollinen haarojen määrä: 16.

3. Eristetty paksuus: ≥1 mm.

4. Korkeintaan 16 haaraa voidaan liittää kaapeloinnilla
yksiköstä toiseen. Ensimmäisen haaran jälkeen ei
saa liittää uutta haaraa.

F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

1

2

1 Haara

2 Haarasta lähtevä alihaara
FXMQ125~250MFV1
VRVII ulkoilman käsittely-yksikkö
Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi
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JOHDOTUSESIMERKKI JA KAUKOSÄÄTIMEN 
ASETUKSET

Johtimien liittäminen

■ Irrota sähköosarasian kansi ja johdin alla olevan kuvan
mukaisesti.

■ Virtajohdin, maadoitusjohdin
Liitä johdin virransyötön riviliittimen (X1M) napoihin L ja N. Liitä
myös maajohto maadoitusliittimeen. Vie virransyöttöjohto ja
maajohto yksikköön läpivientireiän (1) kautta ja kiinnitä ne
tiukasti yhteen puristimella (varuste).

■ Tiedonsiirtojohto, kaukosäätimen johto
Liitä tiedonsiirtojohto tiedonsiirron riviliittimen (X2M) napoihin F1
ja F2. Liitä kaukosäätimen johto tiedonsiirron riviliittimen (X2M)
napoihin P1 ja P2. Vie ne yksikköön läpivientireiän (2) kautta ja
kiinnitä ne tiukasti puristimella (varuste).

Varotoimenpiteet

1 Käytä pyöreää kutistustyyppistä liitintä tehonsyötön riviliittimen
liitäntään.

Jos sellaista ei mitenkään voi käyttää, noudata seuraavia
ohjeita.

■ Älä liitä halkaisijaltaan erikokoisia johtoja samaan virta-
lähteen liittimeen. (Löysä kytkentä voi aiheuttaa
ylikuumenemisen.)

■ Käytä ohjeiden mukaista sähköjohtoa. Liitä johto kunnolla
liittimeen. Kiinnitä johto paikalleen kohdistamatta liikaa
voimaa liittimeen.

2 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.

3 Älä kytke halkaisijaltaan eri kokoisia johtoja samaan maadoitus-
liittimeen. Löysä liitäntä voi aiheuttaa heikentää suojausta.

4 Pidä tiedonsiirtojohto yksikön ulkopuolella vähintään 50 mm:n
päässä tehonsyöttö- ja maajohdoista. Laitteisto voi toimia
väärin, jos siinä esiintyy sähköistä kohinaa (ulkoisia häiriöitä).

1 Kaukosäätimen johto

2 Tiedonsiirron riviliitin (X2M)

3 Virransyötön riviliitin (X1M)

4 Tehonsyöttökaapeli

5 Maajohto

6 Sähköosarasia

7 Tiedonsiirtojohto

1 Sähköosarasia

2 Maadoitusliitin

3 Johdon läpivientireikä (1)

4 Johdon läpivientireikä (2)

5 Puristin (lisävaruste)

6 Kiinnitin

1

7

6

5
4

3

2

L N

X3M

A1P

X1M

X2M

5

4 3
2

1

6

HUOMAUTUS

■ Kytke johdot sähköosarasiassa niin, että johdot
ovat vähintään 10 mm rasian pohjan yläpuolella.

■ Muista kiinnittää tiivistysmateriaalia tai
tiivistemassaa (hankitaan asennuspaikalla)
läpivientireikiin, jotta ulkopuolelta ei pääse sisään
vettä, hyönteisiä tai muuta vastaavaa. Muuten
sähköosarasiaan saattaa syntyä oikosulku.

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

■ Varmista, että kaukosäätimen johto, tiedonsiirto-
johto, virransyöttöjohto ja maajohto 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.

Liitäntänapa Koko Kiristysmomentti

Tiedonsiirron riviliitin (X2M) M3,5 0,79–0,97 N•m

Virransyötön riviliitin (X1M) M4 1,18–1,44 N•m

Maadoitusliitin M5 3,02–4,08 N•m

1 2 3

1 Pyöreä kutistustyyppinen liitin

2 Kiinnitä eristysholkki

3 Sähköjohdin
Asennusopas
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5 Katso lisätietoja kaukosäätimen johdotuksesta sen mukana
toimitetusta asennusoppaasta.

6 Älä milloinkaan liitä virransyöttöjohtoa tiedonsiirron riviliittimeen
(X2M). Tällainen virhe voi vahingoittaa koko järjestelmää.

7 Käytä ainoastaan ilmoitetun kaltaisia johtoja ja kytke johdot
tukevasti liittimiin. Huolehdi, että johdot eivät aiheuta ulkoista
rasitusta liittimille. Pidä johdot järjestyksessä niin, että ne eivät
haittaa muiden laitteiden käyttämistä, esim. sähköosarasian
kannen avaamista. Varmista, että kansi sulkeutuu tiukasti.
Huonosti tehdyt liitokset saattavat aiheuttaa ylikuumenemisen ja
pahimmassa tapauksessa sähköiskun tai tulipalon.

Johdotusesimerkki

Asenna jokaisen yksikön virtajohtoon kytkin ja sulake piirroksen
osoittamalla tavalla.

Esimerkki täydellisestä järjestelmästä (3 järjestelmää)

Käytettäessä yhtä kaukosäädintä yhtä sisäyksikköä kohden
(normaalikäyttö)

Ryhmäohjausta varten tai kahta kaukosäädintä käytettäessä

Varotoimenpiteet

Kaikkiin järjestelmän laitteisiin tulevaa virtaa voidaan säädellä yhdellä
yhteisellä kytkimellä. Haarakytkimet ja -katkaisijat on kuitenkin
valittava huolellisesti.

1 Virtalähde

2 Pääkytkin

3 Sisäyksikkö

4 Kaukosäädin

5 Tehonsyöttökaapeli

6 Tiedonsiirtojohto

7 Kytkin

8 Sulake

1

2

3

4

5

6

7

8

4

3 3

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

2 Ulkoyksikkö

3 Sisäyksikkö A

4 Sisäyksikkö B

5 Sisäyksikkö C

6 Virtaussuunnassa viimeinen sisäyksikkö

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

2 Ulkoyksikkö

3 Sisäyksikkö A

4 Sisäyksikkö B

5 Sisäyksikkö C

6 Virtaussuunnassa viimeinen sisäyksikkö

7 Kahta kaukosäädintä käytettäessä

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

L N L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2

Control box

L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

L N

1 1
2

3 4 5

6

1 1

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Control box

LN P1 P2

P1 P2

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

P1 P2P1 P2

L N

1
2

3 4 5 6

7
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Ohjaus kahdella kaukosäätimellä (yhden sisäyksikön 
ohjaus kahdella kaukosäätimellä)

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

Vaihto MAIN- ja SUB-tilojen välillä

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

(Kaukosäätimen piirilevy on kiinnitetty kaukosäätimen
yläosaan.)

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

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

Johdotusmenettely (katso "Sähköjohtojen asennus" sivulla 7.)

1 Irrota ohjausrasian kansi.

2 Liitä kaukosäädin 2 (ala) kaukosäätimen riviliittimeen (X2M/
P1, P2) ohjausrasiassa.

(Napaisuutta ei ole.) (Katso kohta "Ryhmäohjausta varten tai
kahta kaukosäädintä käytettäessä" sivulla 10 ja "Erikseen
hankittavien sulakkeiden ja johtojen tekniset tiedot" sivulla 8)

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

1. Johtimien tekniset tiedot ja johdotuksen tekeminen.
Kytke ulkoa tulevat johdot (tulo A) kaukosäätimen riviliittimen
(X2M) napoihin T1 ja T2.

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

3. Pakotettu OFF- ja ON/OFF-käytön valitseminen
Katso "Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla 12.

Keskusohjaus

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

1 Kaukosäätimen piirilevy

2 Tehdasasetus

3 Vain toisen kaukosäätimen asetus täytyy vaihtaa

S

M
S

S
M

1

2

3

1 Pakkopysäytys

2 Tulo A

Johtimen tekniset tiedot
Suojattu vinyylijohto tai -kaapeli 

(2-napainen)

Halkaisija 0,75–1,25 mm2

Pituus Enint. 100 m

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

Pakotettu off ON/OFF-käyttö

Tulo A "ON" pysäyttää laitteen 
(mahdotonta kaukosäätimien avulla).

Tulo A OFF → ON käynnistää 
laitteen.

Tulo A OFF sallii ohjauksen 
kaukosäätimellä.

Tulo A ON → OFF sammuttaa 
yksikön.

F2 T1 T2

1

2
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ASENNUSPAIKALLA TEHTÄVÄT ASETUKSET

Asetukset

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

2 Kun virta on kytketty, noudata käyttöopasta ja määritä
pääkaukosäädin kaukosäätimen avulla.

■ Kun yksikön asetuksia tehdään, kysy asiakkaalta, mikä
kaukosäädin määritetään pääkaukosäätimeksi.

■ Katso myös ulkoyksikön mukana toimitettu käyttöopas.

3 Asennuspaikalla tehtävät asetukset on suoritettava
kaukosäätimellä asennusolosuhteiden mukaisesti.

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

■ Aseta kaukosäädin kenttäasetustilaan. Lisätietoja saat
kaukosäätimen käyttöohjeen luvusta "Kentällä tehtävät
asetukset". Varmista lopuksi, että asiakas säilyttää
"Asennuspaikalla tehtävät asetukset" -oppaan sekä
käyttöoppaan turvallisessa paikassa.

Pakotettu OFF- ja ON/OFF-käytön valitseminen

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

Ilmansuodatinilmoituksen asettaminen

■ Kaukosäätimet on varustettu nestekidenäytön ilmansuodatin-
ilmoituksilla, joista käy ilmi ilmansuodattimen puhdistusaika.

■ Muuta parametrin toisen koodinumeron arvoa alla olevan
taulukon tietojen perusteella riippuen huoneilman pölyisyydestä
ja likaisuudesta.
(Toisen koodinumeron tehtaalla asetettu arvo on 01, joka
tarkoittaa vähäistä suodattimen likaantumista.)

Ilmanpoistolämpötilan asettaminen

Vaihda toinen koodinumero alla olevan taulukon mukaisesti käyttäjän
tarpeiden mukaan.

(Toiseksi koodinumeroksi on tehtaalla asetettu 06 jäähdytystä ja 08
lämmitystä varten)

KOEKÄYTTÖ

Katso lisätietoja ulkoyksikön asennusoppaasta.

Kaukosäätimen toimintolamppu vilkkuu virhetilanteessa. Tarkasta
nestekidenäytöllä näkyvä vikakoodi vian tunnistamiseksi. Vika-
koodien ja niitä vastaavien ongelmien selostukset löytyvät
ulkoyksikön asennusoppaasta.

Jos jokin alla olevan taulukon kohdista näkyy, vika voi olla
kaapeloinnissa tai virrassa, joten tarkasta kaapelointi uudelleen.

1 Tilanro

2 1. koodinro

3 2. koodinro

4 Kenttäasetustila

Asetus

Ilman-
suodattimen 
ilmoitusväli 

(pitkäikäinen 
tyyppi) Tilanro

Ensimmäinen 
koodinro

Toinen 
koodinro

Ilman-
suodattimen 

likaantuminen 
vähäinen

±2500 tuntia

10 (20) 0

01

Ilman-
suodattimen 

likaantuminen 
merkittävä

±1250 tuntia 02

SETTING

2 3 4

1

Jäähdytys Lämmitys

Tilanro 14 (24) 14 (24)

Ensimmäinen koodinro 3 4

Toinen koodinro

01 13°C 18°C

02 14°C 19°C

03 15°C 20°C

04 16°C 21°C

05 17°C 22°C

06 18°C 23°C

07 19°C 24°C

08 20°C 25°C

09 21°C 26°C

10 22°C 27°C

11 23°C 28°C

12 24°C 29°C

13 25°C 30°C

HUOMAA Ilmanpoistolämpötilaa ei näytetä kaukosäätimessä.

Kaukosäätimen näyttö Sisältö

" " palaa
• Oikosulku Pakotettu off -liittimissä 

(T1, T2)

"U3" palaa • Koekäyttöä ei ole suoritettu 
loppuun.

"U4" palaa
"UH" palaa

• Ulkoyksikön virta on katkaistu.
• Ulkoyksikköä ei ole kaapeloitu 

tehonsyöttöä varten.
• Tiedonsiirtojohto ja/tai Pakotettu 

OFF kaapeloitu väärin.
• Tiedonsiirtojohto on poikki.

Ei näyttöä

• Ulkoyksikön virta on katkaistu.
• Ulkoyksikköä ei ole kaapeloitu 

tehonsyöttöä varten.
• Tiedonsiirtojohto ja/tai Pakotettu 

OFF kaapeloitu väärin.
• Tiedonsiirtojohto on poikki.
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