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Johdanto

1.1.

Tietoa puhallinkonvektoriyksiköistä

Puhallinkonvektoriyksikkö lämmittää ja/tai jäähdyttää yksittäisiä tiloja.
Se luo miellyttävän ympäristön sekä liiketoiminta- että
asuntosovelluksissa. Puhallinkonvektoriyksiköitä käytetään runsaasti
toimistojen, hotellien ja asuintalojen ilmastointiin.
Puhallinkonvektoriyksiköiden pääkomponentit ovat:
■

puhallin,

■

lämmönvaihdin.

Lämmönvaihdin vastaanottaa kuumaa tai kylmää vettä lämmitys- tai
jäähdytyslähteestä.
DAIKIN tarjoaa laajan valikoiman puhallinkonvektoriyksiköitä sekä
upotettuihin että esillä oleviin sovelluksiin. Saat luettelon
oheistuotteista ottamalla yhteyttä asentajaasi.
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FWC06-07-08-09B7TV1B

FWC06-07-08-09B7FV1B
4-putkisissa puhallinkonvektoriyksiköissä on kaksipiirinen
lämmönvaihdin. Näitä yksiköitä voidaan käyttää järjestelmien
viilentämiseen ja lämmittämiseen. Käytä tätä tyyppiä, jos kylmä
ja lämmin vesi tulevat eri lähteistä.

Johdanto

Kiitos, että olet hankkinut tämän DAIKIN-puhallinkonvektoriyksikön.

B

2-putkisissa puhallinkonvektoriyksiköissä on yksipiirinen
lämmönvaihdin. Laitetta voidaan käyttää joko viilentämiseen
tai lämmittämiseen.
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Johdanto

06

Saatavilla on seuraavat kaksi mallia:

■

1

Tietoa puhallinkonvektoriyksiköstäsi

Johdanto

1.3.

Tietoa tästä asiakirjasta

Tämä asiakirja on käyttöopas. Se on tarkoitettu tämän
puhallinkonvektoriyksikön omistajalle tai käyttäjälle. Se sisältää tietoa
seuraavista aiheista:
■

itse tuote (“Johdanto” sivulla 1),

■

mitä sinun tulee tietää ennen kuin aloitat
puhallinkonvektoriyksikön käytön (“Ennen käyttöä” sivulla 2),

■

ohjeet puhallinkonvektoriyksikkösi oikeanlaista käyttöä varten
(“Vinkkejä optimaalisen toiminnan takaamiseksi” sivulla 3),

■

puhallinkonvektoriyksikkösi puhdistusohjeet
(“Puhallinkonvektoriyksikön puhdistus” sivulla 4),

■

ohjeet puhallinkonvektoriyksikkösi häiriötilanteissa toimimiseen
(“Puhallinkonvektoriyksikön häiriötilanteissa toimiminen”
sivulla 4),

■

ohjeet puhallinkonvektoriyksikkösi hävittämiseen
(“Puhallinkonvektoriyksikkösi hävittäminen” sivulla 4),

■

tässä käyttöoppaassa käytettyjen erikoissanojen selitykset
(“Sanasto” sivulla 4).

Johdanto

Tärkeää
Tässä käyttöoppaassa ei anneta ohjeita
puhallinkonvektoriyksikön käyttöön.
Puhallinkonvektoriyksikköä voi käyttää ainoastaan
ohjaimella. Yksikön käyttöohjeet ovat siksi ohjaimen
laatikossa.
Säilytä tämä opas käden ulottuvilla. Siitä voi olla hyötyä myöhemmin.
Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
alkuperäisen asiakirjan käännöksiä.
Johdanto

Käyttöopas
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Ennen käyttöä
1.3.1. Varoitusten ja symbolien merkitys
Tässä oppaassa olevat varoitukset on luokiteltu niiden vakavuuden ja
todennäköisyyden perusteella.
Vaara: Tarkoittaa välitöntä vaaratilannetta, jonka huomiotta
jättäminen johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.

Varoitus: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, jonka
huomiotta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin
vammoihin.

Huomio: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, jonka
huomiotta jättäminen voi aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita
vammoja.

Saatavana olevien tyyppien yleiskuvaus:
Koristepaneeli

Tunnistuskoodi

Kuvaus

Koristepaneeli –
vakio

BYCQ140CW1

Puhallinkonvektoriyksikön
koristepaneeli normaalin
värisenä.

Koristepaneeli –
valkoinen

BYCQ140CW1W Puhallinkonvektoriyksikön
koristepaneeli valkoisena.

Pakolliset varusteet: Jokainen puhallinkonvektoriyksikkö on
kytkettävä vähintään yhteen luetelluista ohjaimista.
Ohjaimet

Tunnistuskoodi

Elektroninen kauko- BRC7F532F
ohjain – langaton
(jäähdytys ja
lämmitys)

Ilmoitus: Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa laite- tai
omaisuusvahinkoihin.

Tietoa: Tämä symboli tarkoittaa, että kohdassa annetaan
hyödyllistä tietoa, mutta se ei merkitse vaaratilannetta.

Kuvaus
Langaton kaukoohjain jokaisen
puhallinkonvektoriyksikön
ohjaamiseen erikseen
jäähdytys- ja
lämmitystoiminnoilla.
Huomaa:
■

Katso käyttöoppaasta
VRV-järjestelmä.

■

“Automaattinen
tuuletinnopeus”
-toiminto ei ole
käytettävissä.

Joitakin vaaratyyppejä kuvataan erityissymboleilla:
Sähkövirta

Elektroninen kauko- BRC7F533F
ohjain – langaton
(vain jäähdytys)

Palovammavaara

Muut symbolit:
Tämä osa opasta on tarkoitettu tuotteen asentajalle.

Ennen käyttöä
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■

koristepaneeli,

■

ohjain.
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■

“Automaattinen
tuuletinnopeus”
-toiminto ei ole
käytettävissä.

Keskitetty kaukoohjain

DCS302CA51

Kauko-ohjain kaikkien
järjestelmään liitettyjen
yksiköiden keskitettyyn
ohjaamiseen.

Intelligent touch
-ohjain

DCS601C51C

Pitkälle kehitetty kaukoohjain kaikkien
järjestelmään liitettyjen
yksiköiden keskitettyyn
ohjaamiseen.

Yhdistetty
PÄÄLLE/POISohjain

DCS301BA51

Kauko-ohjain, jolla voi
kytkeä kaikki yksiköt
PÄÄLLE tai POIS.

Lisäksi tarvittavat laitteet
Puhallinkonvektoriyksikköä tulee käyttää yhdessä lisälaitteiden
kanssa.
Nämä laitteet on hankittava erikseen ja ne ovat välttämättömiä
puhallinkonvektoriyksikön turvallisen ja miellyttävän käytön
varmistamiseksi.
Tarvittavien lisälaitteiden yleiskatsaus:

Katso käyttöoppaasta
VRV-järjestelmä.

Langallinen kaukoohjain jokaisen
puhallinkonvektoriyksikön
ohjaamiseen erikseen
jäähdytys- ja
lämmitystoiminnoilla.

Ennen käyttöä
Tarkista, että käytössäsi on kaikki laitteet ja
niihin liittyvät ohjeet

■

Elektroninen kauko- BRC315D7
ohjain – langallinen

Ennen käyttöä

2.1.

Langaton kaukoohjain jokaisen
puhallinkonvektoriyksikön
ohjaamiseen erikseen
ainoastaan
jäähdytystoiminnolla.
Huomaa:

Käyttöopas
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Ennen käyttöä
Lisäoheistuotteet

2.2.

Voit lisäksi hankkia valinnaisia oheistuotteita
puhallinkonvektoriyksikköösi pidentämään tuotteen käyttöikää,
lisäämään sen automaatiotasoa tai parantamaan sen
käyttömukavuutta.
Yleiskatsaus puhallinkonvektoriyksikköösi saatavilla olevista
oheistuotteista:
Saatavana olevien tyyppien yleiskuvaus:

Lue turvallisuustoimenpiteet

■

ilmankäsittelytuotteet,

Puhallinkonvektoriyksikkösi on rakennettu kaikkien tunnustettujen
teknisten vaatimusten mukaisesti. Käytä yksikköä sen mukana
toimitettujen sekä sen lisälaitteiden (esim. ohjain) asennusoppaiden
ohjeiden mukaisesti. Kaikki muunlainen käyttö katsotaan
virheelliseksi käytöksi ja voi johtaa omaisuusvahinkoihin, vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan. Sopimattomasta käytöstä johtuvat
vahingot ovat täysin ja ainoastaan käyttäjän vastuulla.
Riskien välttämiseksi:

■

anturi,

■

lue huolellisesti turvallisuustoimenpiteet,

■

ajastin,

■

käytä puhallinkonvektoriyksikköäsi ohjeiden mukaisesti.

■

venttiilit,

■

elektroniikkapiirit (PCB)

Ilmankäsittelytuotteet

Tunnistuskoodi

Asennukseen liittyvät varotoimet
Kuvaus

Asentajan tulee asentaa ja kytkeä puhallinkonvektoriyksikkösi
asennusoppaan ohjeiden mukaisesti. Huomaa, että asentaja voi
asentaa puhallinkonvektoriyksikkösi ainoastaan:

Ilmanpoistokanavan KDBHQ55C140
tiivisteosa

Sulkupala sulkemaan
puhallinkonvektoriyksikön
yksi tai useampi ilman
poistokanava.

■

upotettuna kattoon,

■

joka on hyvässä kunnossa.

Kestovaihtosuodatin KAFP551K160

Korkealaatuinen suodatin.

Raikkaan ilman
imulaite

Laite, joka voidaan kytkeä
ilmastointijärjestelmään
tuomaan raikasta ilmaa
puhallinkonvektoriyksikölle.

Käytä puhallinkonvektoriyksikköäsi vasta, kun valtuutettu asentaja
on asentanut sen. Varmista, että asennus on suoritettu kokonaan
tarkastamalla, että “Liite: Laitteen luovutus käyttäjälle” sivulla 5 on
täytetty kokonaan.

Anturi
Lämpötilan
etäanturi

Ajastin
Ohjelma-ajastin

Venttiilit

KDDQ55C140

Tunnistuskoodi
KRCS01-4

Tunnistuskoodi
DST301BA51

Tunnistuskoodi

2-tieventtiili
(PÄÄLLE/POIStyyppi)

EKMV2C09B7

3-tieventtiili
(PÄÄLLE/POIStyyppi)

EKMV3C09B7

Elektroniikkapiirit

Tunnistuskoodi

Kuvaus
Vaihtoanturi, joka mittaa
lämpötilaa muualta
kuin ohjaimen
asennuspaikasta.

Kuvaus
Ohjain, jossa on
ajastustoiminto.

Kuvaus
Vedensaantia ohjaava
elektroninen 2-tieventtiili
(+EKRP1C11).
Vedensaantia ohjaava
elektroninen 3-tieventtiili
(+EKRP1C11).

Kuvaus

Varotoimet ennen käyttöä

Käyttöön liittyvät varotoimet
Käytä puhallinkonvektoriyksikköä vain silloin, kun olet valpas ja täysin
tietoinen.
Puhallinkonvektoriyksiköitä ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden käyttöön (ml. lapset), joilla on alentuneet fyysiset,
aistivaraiset tai henkiset kyvyt tai jotka eivät ole käyttäneet
puhallinkonvektoriyksikköä aikaisemmin. Kun tällaiset henkilöt
haluavat käyttää puhallinkonvektoriyksikköä, heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön tulee valvoa heitä
tai opastaa heille laitteen käyttöä.
Lapsia on valvottava jotteivät he leiki puhallinkonvektoriyksiköllä.
Jos et ole varma puhallinkonvektoriyksikön käytöstä, ota yhteys
asentajaasi ja kysy lisäohjeita.
Vinkkejä optimaalisen toiminnan takaamiseksi
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Vinkkejä optimaalisen toiminnan
takaamiseksi

■

Säädä huonelämpötila miellyttävän lämpöiseksi. Vältä liiallista
lämmittämistä ja jäähdyttämistä. Huomaa, että asetetun
lämpötilan saavuttaminen voi kestää jonkin aikaa. Harkitse
ajastimen käyttöä.

■

Estä suoran auringonvalon pääsy huoneeseen
jäähdytystoiminnan aikana verhoilla tai sälekaihtimilla.

■

Tuuleta huone säännöllisesti. Yksikön pitkäaikainen käyttö vaatii,
että huone tuuletetaan huolellisesti.

Venttiiliä
ohjaava PCB

EKRP1C11

Pakollinen
elektroniikkapiiri
käytettäessä 2- tai
3-tieventtiiliä.

■

Pidä ovet ja ikkunat suljettuina yksikön ollessa toiminnassa. Jos
ovia tai ikkunoita on auki, ilma virtaa ulos vähentäen jäähdyttävää
tai lämmittävää vaikutusta.

■

Valinnainen PCB
Modbus-liitännälle

EKFCMBCB7

Modbus-liitännällä
varustettu
elektroniikkapiiri.

Älä koskaan aseta esineitä yksikön tulo- ja poistoilmakanavien
lähelle. Se voi vähentää yksikön tehoa tai aiheuttaa sen
kytkeytymisen pois päältä.

■

Kytkentämuuntaja
sähkölaitteille

KRP4A(A)53
KRP2A52

Elektroniikkapiiri, jossa
lisäliitännät ulkoisille tulo-/
poistosignaaleille.

Kytke päävirransyöttö pois päältä, jos puhallinkonvektoriyksikköä
ei käytetä pitkään aikaan. Sähköä kuluu koko ajan, kun
päävirransyöttö on päällä. Käännä päävirransyöttökytkin pois
päältä säästääksesi energiaa.

■

Jos mahdollista, hyödynnä ilman virtaussuunnan säätöä.
Kylmän ilman kerääntyessä lattialle ja lämpimän ilman
kerääntyessä kattoon, ilman virtaussuunta kannattaa säätää
jäähdytystoiminnan aikana katon suuntaan ja lämmitystoiminnan
aikana alaspäin. Varmista, että ilmaa ei ole suunnattu huoneessa
olevia henkilöitä kohti.

Ennen käyttöä

Puhallinkonvektoriyksikön puhdistus

Käyttöopas
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Puhallinkonvektoriyksikön häiriötilanteissa toimiminen
4

Puhallinkonvektoriyksikön puhdistus

6

Puhallinkonvektoriyksikkösi
hävittäminen

Puhallinkonvektoriyksikön puhdistus ulkopuolelta:
1

Kytke puhallinkonvektoriyksikkö pois päältä.

2

Puhdista puhallinkonvektoriyksikön ulkopinta pehmeällä liinalla.
Ilmoitus
Älä kaada nestettä puhallinkonvektoriyksikön päälle. Tämä
voi vahingoittaa komponentteja sen sisällä.

Puhallinkonvektoriyksikkösi on suunniteltu
ympäristöystävälliseksi.DAIKIN noudattaa ympäristöystävälliseen
hävittämiseen liittyviä standardeja. Tämä tarkoittaa, että sinun tulee
hävittää puhallinkonvektoriyksikkösi sovellettavien määräysten
mukaisesti. Huolehtimalla siitä, että tuote hävitetään asianmukaisesti,
autat estämään mahdollisia haitallisia seurauksia ympäristölle ja
ihmisten terveydelle.

Älä koskaan puhdista puhallinkonvektoriyksikköäsi:
■

syövyttävällä kemikaalilla,

■ yli 50°C-asteisella vedellä.
Puhallinkonvektoriyksikön huoltoasioissa ota yhteyttä asentajaan tai
palvelevaan liikkeeseen.
Puhallinkonvektoriyksikön häiriötilanteissa toimiminen
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Puhallinkonvektoriyksikön
häiriötilanteissa toimiminen

Jos puhallinkonvektoriyksikkösi ei toimi kunnolla, voit yrittää ratkaista
ongelman tämän kappaleen korjaustoimenpiteiden avulla.
Jos ongelma ei poistu tai sitä ei käsitellä tässä kappaleessa,
ota yhteyttä asentajaan tai palvelevaan liikkeeseen.

Kuva 6.1: WEEE-symboli
Puhallinkonvektoriyksikkösi luokitellaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteeksi. Se on merkitty kuvan “WEEE-symboli” sivulla 4
symbolilla. Se tarkoittaa, että puhallinkonvektoriyksikkösi on
kierrätettävä eikä sitä saa laittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen.
Ota yhteyttä asentajaasi puhallinkonvektoriyksikkösi hävittämiseksi.
Asentaja ja pätevät tahot:
■

purkavat puhallinkonvektoriyksikön,

■

palauttavat käyttöön, kierrättävät ja ottavat talteen osia
puhallinkonvektoriyksiköstä.

Puhallinkonvektoriyksikkösi ei toimi

Varoitus
Älä koskaan pura puhallinkonvektoriyksikköä itse.

Jos puhallinkonvektoriyksikkösi ei toimi:
Tarkista:

Jos kyllä:

Onko puhallinkonvektoriyksikkö
kytketty POIS PÄÄLTÄ?

Kytke puhallinkonvektoriyksikkö
PÄÄLLE.

Onko tapahtunut sähkökatko?

Palauta virransyöttö.

Onko suojakatkaisin (sulake)
lauennut?

Ota yhteyttä asentajaan tai
palvelevaan liikkeeseen.

Puhallinkonvektoriyksikkösi ei jäähdytä tai lämmitä
kunnolla
Jos puhallinkonvektoriyksikkösi ei jäähdytä tai lämmitä kunnolla:
Tarkista:

DAIKIN ja ympäristö kiittävät sinua!
Sanasto
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Sanasto

Termi
Sovellettavat
määräykset:

Jos kyllä:

Onko tulo- tai poistoilmakanavan Poista este.
lähellä este?

Selitys
Kaikki kansainväliset, eurooppalaiset, kansalliset
ja paikalliset direktiivit, lait, säädökset ja
määräykset, joilla on merkitystä tietylle
tuotteelle tai tietylle alalle.

Onko ovia tai ikkunoita auki?

Sulje ovet ja ikkunat.

Suojakatkaisin Sähkölaitteissa käytettävä turvalaite, jonka
(sulake):
tarkoitus on estää sähköiskut.

Toimiiko
puhallinkonvektoriyksikkö
hitaalla nopeudella?

Valitse keskinopea tai nopea
nopeus.

Asentaja:

Ovatko ilmansuodattimet
likaiset?

Ota yhteyttä asentajaan tai
palvelevaan liikkeeseen.

Puhallinkonvektoriyksiköstäsi vuotaa vettä
Kytke yksikkö pois päältä ja ota yhteyttä asentajaan tai palvelevaan
liikkeeseen.

Ammattitaitoinen henkilö, jolla on pätevyys
puhallinkonvektoriyksiköiden ja muiden DAIKINtuotteiden asentamiseen.

Palveleva liike: Ammattitaitoinen liike, joka voi suorittaa tai
koordinoida puhallinkonvektoriyksikön
huoltotoimenpiteitä.

Puhallinkonvektoriyksikkösi hävittäminen

Liite: Laitteen luovutus käyttäjälle
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Käyttöopas
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Liite: Laitteen luovutus käyttäjälle
Liite: Laitteen luovutus käyttäjälle
Asentajan tulee täyttää tämä lomake, kun koekäyttö on suoritettu ja
puhallinkonvektoriyksikkö(-yksiköt) toimii(toimivat) oikein.
Merkitse

 , kun tarkistettu

Selitä käyttäjälle mikä järjestelmä kohteeseen on
asennettu.
Täydennä alla olevat tietokortit kaikista asennetuista
puhallinkonvektoriyksiköistä. Tiedosta on hyötyä käyttäjälle
tulevien huoltojen yhteydessä. Täydennä asennuspaikka
(huone), mallin nimi (katso puhallinkonvektoriyksikön
nimikilpi) ja luettelo asennetuista oheistuotteista.

Puhallinkonvektoriyksikkö 1
Asennuspaikka:

Asennuspaikka:

Mallin nimi:

Mallin nimi:

Oheistuotteet:

Oheistuotteet:

Puhallinkonvektoriyksikkö 3

Asennuspaikka:

Mallin nimi:

Mallin nimi:

Oheistuotteet:

Oheistuotteet:

Asennuspaikka:

Mallin nimi:

Mallin nimi:

Oheistuotteet:

Oheistuotteet:

Selitä käyttäjälle, miten järjestelmää käytetään oikein ja
miten häiriötilanteissa tulee toimia.

Näytä käyttäjälle, mitä kunnossapitotoimenpiteitä yksikön
puhdistuksen yhteydessä tulee suorittaa.
Päiväys:
Allekirjoitus:

DAIKIN-tuotteesi on asentanut:

Puhallinkonvektoriyksikkö 8

Asennuspaikka:

Asennuspaikka:

Mallin nimi:

Mallin nimi:

Oheistuotteet:

Oheistuotteet:

Käyttöopas

Varmista, että käyttäjällä on käyttöoppaan ja
asennusoppaan paperiversiot ja pyydä käyttäjää
säilyttämään ne tulevaa tarvetta varten.

Puhallinkonvektoriyksikkö 6

Asennuspaikka:

Puhallinkonvektoriyksikkö 7

 , kun tarkistettu

Puhallinkonvektoriyksikkö 4

Asennuspaikka:

Puhallinkonvektoriyksikkö 5
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Puhallinkonvektoriyksikkö 2

Merkitse
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