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Üldised ettevaatusabinõud

1.1

Info kasutusjuhiste kohta

▪ Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on
tõlked.
▪ Selles juhises kirjeldatud ettevaatusabinõudes käsitletakse väga
olulisi teemasid; järgige neid hoolikalt.
▪ Süsteemi tohib paigaldada ja paigaldusjuhises ning paigaldaja
teatmikus kirjeldatud toiminguid teha AINULT selleks volitatud
paigaldaja.

1.1.1

Hoiatuste ja sümbolite tähendus
OHT
See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või
vigastusega.
OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
See sümbol
elektrilöögiga.

tähistab

olukorda,

mis

võib

lõppeda

OHT: PÕLETUSOHT
See sümbol tähistab olukorda, mis
äärmuslikult kõrgest või madalast
põhjustatud põletusega.

võib lõppeda
temperatuurist

OHT: PLAHVATUSOHT
Näitab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusega.
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1 Üldised ettevaatusabinõud
HOIATUS

HOIATUS

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma
või vigastusega.
HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL

Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada väikestel
loomadel seadme kasutamist pesavarjuna. Elektriliste
osadega kokku puutuvad väikesed loomad võivad
põhjustada seadmes rikkeid, suitsu või tulekahjut.

ETTEVAATUST

ETTEVAATUST

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või
keskmise vigastusega.

ÄRGE puudutage
alumiiniumribisid.

MÄRKUS

MÄRKUS

õhu

sissevõtuava

ja

seadme

▪ ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega
vahendeid.

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse
või vara kahjustusega.

▪ ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.
TEAVE
MÄRKUS

See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.
Sümbol

Välisseadmel tehtavad tööd tuleb teostada kuivades
ilmastikutingimustes, et vältida vee sattumist seadmesse.

Selgitus
Enne paigaldamist lugege paigaldus- ja
kasutusjuhend ning elektripaigaldise juhised läbi.
Enne hoolduse või teeninduse alustamist lugege
läbi hooldusjuhend.
Vaadake lisateavet paigaldaja ja kasutaja
teatmikust.

Seadmele tuleb sisse seada riiklike eeskirjadega kehtestatud päevik,
milles on esitatud vähemalt järgmised andmed: hooldusalane teave,
remonditööd, testimistulemused, ooteperioodid jne.
Seadme juures, ligipääsetavas kohas, PEAB OLEMA saadaval
järgmine teave.
▪ Juhised selle kohta, kuidas süsteem seisata hädaolukorra puhul
▪ Tuletõrje, politsei ja kiirabi aadress

1.2

Paigaldajale

▪ Päevase ja
kutsumiseks

1.2.1

Üldine

Euroopa riikide jaoks on päeviku koostamise juhised esitatud
standardis EN378.

Kui te pole kindel, kuidas seadet paigaldada või kasutada, küsige
juhiseid oma edasimüüjalt.
MÄRKUS
Seadmete või lisatarvikute vale paigaldamine või
ühendamine võib põhjustada elektrilööki, lühise, lekkeid,
tulekahju või kahjustada seadet. Kasutage ainult
lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on
valmistanud või kinnitanud Daikin.
HOIATUS
Veenduge, et paigaldamine, katsetamine ja rakendatavad
materjalid vastaksid kehtivatele määrustele (lisaks Daikin
dokumentides kirjeldatud juhistele).
ETTEVAATUST
Kandke süsteemi paigaldamisel, hooldamisel või
teenindamisel
vajalikke
isikukaitsevahendeid
(kaitsekindaid, kaitseprille,...).
HOIATUS
Rebige katki ja kõrvaldage kilest pakkekotid nii, et keegi,
eelkõige lapsed ei saaks nendega mängida. Võimalik oht:
lämbumine.

1.2.2

öise

aja

kohta

kehtivad

telefoninumbrid

abi

Paigalduskoht

▪ Jätke seadme ümber piisavalt ruumi hooldamiseks ja õhuringluse
tagamiseks.
▪ Veenduge, et paigalduskoht on seadme raskuse kandmiseks
piisavalt tugev.
▪ Veenduge, et piirkond on ventileeritud.
õhutusavadesse mingeid esemeid.

ÄRGE

pange

▪ Veenduge, et seade oleks tasane.
ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:
▪ Potentsiaalselt plahvatusohtlikesse keskkondadesse.
▪ Kohtadesse, kus leidub elektromagnetlaineid emiteerivaid
masinaid. Elektromagnetlained võivad häirida juhtimissüsteemi ja
põhjustada varustuse rikkeid.
▪ Kohtadesse, kus esineb tulekahju oht tuleohtlike gaaside (näiteks
vedeldi või bensiin) lekete, süsinikkiu või süttiva tolmu tõttu.
▪ Kohtadesse, kus toodetakse korrodeerivat gaasi (näiteks
väävlishappegaas). Vasktorude või joodetud osade korrosioon
võib põhjustada jahutusaine lekkimist.

1.2.3

Jahutusaine

OHT: PÕLETUSOHT
▪ ÄRGE puudutage töötamise ajal või vahetult pärast
seda jahutusaine torusid, veetorusid ega siseosi.
Seade võib olla liiga kuum või liiga külm. Oodake, kuni
seade saavutab tavatemperatuuri. Kui peate seda siiski
puudutama, kandke kaitsekindaid.
▪ ÄRGE puudutage kogemata lekkivat jahutusainet.

Kui on kohaldatav. Vaadake lisateavet paigaldaja kasutusjuhendist
või juhendteatmikust.
MÄRKUS
Veenduge,
et
jahutusaine
torude
paigaldamisel
arvestatakse kehtivate määrustega. Euroopas kehtib
standard EN378.
MÄRKUS
Veenduge, et objekti torustik ja ühendused EI PÕHJUSTA
seadmetele mehaanilisi pingeid.
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1 Üldised ettevaatusabinõud
HOIATUS

Kui

Katsete ajal ei tohi toode KUNAGI olla suurema surve all
kui maksimaalne lubatud surve (vt seadme andmeplaati).

Siis

Sifoontoru EI ole olemas

Lisage silindriga alla pööratud
asendis.

HOIATUS
Jahutusaine lekkimise korral rakendage vastavaid
ettevaatusabinõusid. Kui jahutusgaas lekib, tuulutage
viivitamatult ruumi. Võimalikud ohud:
▪ Liiga suur kogus jahutusainet suletud ruumis võib
tekitada hapnikupuudulikkust.
▪ Kui jahutusgaas puutub kokku lahtise tulega, võib
tekkida mürgine gaas.

▪ Avage jahutusaine silindrid aeglaselt.
▪ Lisage jahutusaine vedelal kujul. Selle lisamine gaasilisel kujul
võib takistada tavapärast tööd.
ETTEVAATUST

OHT: PLAHVATUSOHT

Pärast külmaaine laadimise lõpetamist või ajutist
katkestamist
sulgege
külmaaine
ballooni
kraan
viivitamatult. Kui seda MITTE sulgeda, võib jääkrõhu tõttu
siseneda täiendav kogus külmaainet. Võimalik tagajärg:
külmaine kogus on ebaõige.

Pump ei tööta – Külmaaine lekib. Kui soovite süsteemi
pumba abil tühjendada ja selles on külmaaine ahela leke,
siis võtke arvesse järgmist.
▪ ÄRGE kasutage pumba automaatfunktsiooni, millega
saate
suunata
kogu
süsteemi
külmaaine
välisseadmesse. Võimalik tagajärg: Kompressor võib
sisse sattunud õhu tõttu ise süttida ja plahvatada.
▪ Kasutage eraldi taastesüsteemi,
kompressor EI PEA tööle hakkama.

nii

et

seadme

1.2.4

Soolvesi

Kui rakendatav. Vaadake täiendava teabe saamiseks
rakenduse paigaldusjuhendit või paigaldaja viitejuhendit.

oma

HOIATUS
HOIATUS

Soolvee valimine
määrustega.

Koguge eemaldatud külmaaine ALATI kokku. ÄRGE laske
seda
keskkonda
sattuda.
Kasutage
külmaaine
eemaldamiseks vaakumpumpa.

PEAB

olema

kooskõlas

kehtivate

HOIATUS

Kui kõik torud on ühendatud, veenduge, et gaas ei lekiks.
Kasutage gaasilekke tuvastamiseks lämmastikku.

Soolvee
lekkimise
korral
rakendage
vastavaid
ettevaatusabinõusid. Kui soolvesi lekib, tuleb ruumi
viivitamatult ventileerida ja võtta ühendust seadme
kohaliku edasimüüjaga.

MÄRKUS

HOIATUS

MÄRKUS

▪ ÄRGE LAADIGE rohkem külmaainet, kui ette nähtud,
et vältida kompressori vigastamist.

Seadmesisene temperatuur võib tõusta palju kõrgemale
kui ruumi temperatuur, nt 70°C. Soolvee lekkimise korral
võivad seadme sees olevad kuumad osad tekitada ohtliku
olukorra.

▪ Kui külmaaine süsteem on avatud, TULEB külmaainet
käidelda vastavalt kehtestatud eeskirjadele.
HOIATUS

HOIATUS

Veenduge, et süsteemis ei oleks hapnikku. Jahutusainet
on
lubatud
lisada
vaid
pärast
lekketesti
ja
vaakumkuivatust.

Seadme kasutamine ja paigaldamine PEAB olema
kooskõlas kehtivas määruses täpsustatud ohutus- ja
keskkonnaalaste ettevaatusabinõudega.

▪ Kui on vaja teha ümberlaadimine, juhinduge seadme tehasesildist.
Sellel on kirjas külmaaine tüüp ja vajalik kogus.

1.2.5

▪ Seade on tehases jahutusainega täidetud ning sõltuvalt toru
suurusest ja torude pikkustest võivad mõned süsteemid vajada
täiendavat jahutusaine lisamist.

Kui rakendatav. Vaadake täiendava teabe saamiseks
rakenduse paigaldusjuhendit või paigaldaja viitejuhendit.

▪ Kasutage tööriistu ainult süsteemis kasutatava jahutusaine
tüübiga, see kindlustab rõhukindluse ning hoiab ära võõrmaterjali
sattumise süsteemi.

Vesi
oma

MÄRKUS
Veenduge, et veekvaliteet vastaks EL direktiivile 98/83 EÜ.

▪ Lisage vedel jahutusaine järgmiselt:
Kui
Sifoontoru on olemas

Siis
Lisage püstasendis silindriga.

(st silinder on märgistatud
tekstiga "Vedelikuga täitmis
sifoon lisatud")

Paigaldaja viitejuhend

4

EBLQ05+07C2V3
Daikin Altherma kompaktne monoplokk-välisseade
4P598847-1 – 2019.10

2 Info kasutusjuhiste kohta
1.2.6

Elektriline

MÄRKUS
Elektrijuhtmestiku ühendamisel järgige järgmisi nõudeid:

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
▪ Lülitage enne lülituskarbi kaane eemaldamist,
elektrijuhtmete ühendamist või elektriliste osade
puudutamist VÄLJA kogu elektritoide.
▪ Enne hooldustööde teostamist tuleb elektritoide
lahtiühendada rohkem kui 1 minutiks ja mõõta pinget
peavooluahela kondensaatori klemmidel või elektrilistel
osadel. Enne elektriliste osade puudutamist PEAB
pinge olema väiksem kui 50 V DC. Klemmide asukoha
leiate elektriskeemilt.

▪ ÄRGE ühendage klemmide alla erineva läbimõõduga
juhtmesooni
(lõtv
kontakt
võib
põhjustada
kuumenemist).
▪ Ühendage kõrvuti vaid sama läbimõõduga juhtmesooni,
nagu on näidatud joonisel.

▪ ÄRGE puudutage elektrilisi osi märgade sõrmedega.

▪ Kasutage ettenähtud toitekaablit ja ühendage
juhtmesooned
klemmidega
nõutava
pingusega,
seejärel kinnitage kaabel seadme korpuse külge, et
vältida väliste jõudude edasikandumist klemmliistule.

▪ ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate
on eemaldatud.
HOIATUS

▪ Kasutage
klemmikruvide
pingutamiseks
nõuetelevastavat kruvikeerajat. Väikese otsakuga
kruvikeeraja vigastab pead ja sellega pole pingutamine
võimalik.

Kui tehases EI ole paigaldatud pealülitit või muid ühenduse
katkestamise vahendeid, millel oleks kõikidel poolidel
kontakteraldus
ülepinge
tekkimise
kategooria
III
tingimustel,
TULEB
see
paigaldada
fikseeritud
juhtmestikku.

▪ Klemmikruvide liigpingutamine võib need lõhkuda.
HOIATUS

HOIATUS

▪ Pärast elektritööde lõpetamist veenduge, et kõik
elektrilised osad ja elektriliste osade karbi klemmid
oleksid turvaliselt ühendatud.

▪ Kasutage juhtmestikus VAID vaskjuhtmeid.
▪ Veenduge, et objekti torustik vastab kehtestatud
eeskirjadele.

▪ Veenduge enne seadme käivitamist, et kõik katted
oleks suletud.

▪ Kasutuskoha juhtmestikku tohib paigaldada VAID
vastavuses seadme komplektis olevale elektriskeemile.

MÄRKUS

▪ ÄRGE juhtmeköidikuid pigistage millegi vahele ja
veenduge, et need EI puutu kokku torude ja teravate
servadega. Veenduge, et klemmidele ei rakendu
välised mehaanilised jõud.

Kehtib vaid juhul, kui toitesüsteem on kolmefaasiline ja
kompressoril on SISSE/VÄLJA käivitusmeetod.
Kui
on
pöördfaasi
tõenäosus
pärast
hetkelist
voolukatkestust või toite sisse- ja väljalülitumist toote
kasutamise ajal, paigaldage lokaalne pöörfaasi kaitseahel.
Toote
käitamine
pöördfaasiga
võib
kahjustada
kompressorit ja muid osi.

▪ Veenduge, et seadmetele on ühendatud maandusjuht.
ÄRGE ühendage maandust torude külge ega
liigpingepiiriku või telefoniliini maandusjuhtme külge.
Ebaõige maandus võib tingida elektrilöögi.
▪ Kasutage ainult selleks ettenähtud elektritoite ahelat.
ÄRGE kasutage elektritoiteks teise seadme toidet.

2

Info kasutusjuhiste kohta

▪ Veenduge, et on paigaldatud rikkevoolukaitselüliti.
Muidu võite saada elektrilöögi või põhjustada tulekahju.

2.1

Info käesoleva dokumendi kohta

▪ Kui paigaldate rikkevoolukaitselüliti, veenduge, et see
on ühilduv inverteriga (talub kõrgsageduslikku elektrilist
müra), et vältida rikkevoolukaitselüliti ebakohast
rakendumist.

Sihtrühm

▪ Veenduge, et sulavkaitsmed ja kaitselülitid vastavad
nõuetele.

ETTEVAATUST
Toite ühendamisel tuleb enne pingestatud ühendusi teha
maandusühendus. Toite lahti ühendamisel tuleb esmalt
ühendada lahti pingestatud ühendused ja seejärel
maandusühendus. Toitejuhtmete juhtmesoonte pikkus
tõmbekaitse ja klemmliistu vahel tuleb valida selline, et
elektripinge all olevad juhtmesooned pingulduvad enne
maandussoone pinguldumist, kui toiteühenduse juhtmed
on tõmbekaitsest lahti tõmmatud.

Volitatud paigaldajad
Juhendikomplekt
Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt
koosneb:
▪ Üldised ettevaatusabinõud.
▪ Ohutusjuhised, mida peate lugema enne paigaldamist
▪ Formaat: Paber (välisseadme karbis)
▪ Välisseadme paigaldusjuhend:
▪ Paigaldusjuhised
▪ Formaat: Paber (välisseadme karbis)
▪ Paigaldaja viitejuhend:
▪ Paigaldamise ettevalmistus, head tavad, viiteandmed...
▪ Formaat: Digifailid aadressil http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/.
Dokumentide uusimad versioonid võite leida Daikin piirkondlikult
veebilehelt või saada seadme edasimüüjalt.
Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.
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3 Info karbi kohta
Tehnilised andmed
▪ Värskeim tehniliste andmete kokkuvõte on piirkondlikul Daikin
veebisaidil (avalikult kättesaadavad).
▪ Värskeimad täielikud tehnilised andmed on portaalis Daikin
Business Portal (vajalik on autentimine).
Kaugtööriistad
Lisaks dokumentidele on
veebipõhised kaugtööriistad:

paigaldajatele

saadaval

mõned

▪ Heating Solutions Navigator
▪ Digitaalses tööriistakastis on erinevad tööriistad, mis
hõlbustavad küttesüsteemide paigaldamist ja konfigureerimist.
▪ Rakendusse Heating Solutions Navigator pääsemiseks on
vajalik registreerumine platvormil Stand By Me. Vaadake
lisateavet aadressilt https://professional.standbyme.daikin.eu/.

3

Info karbi kohta

3.1

Ülevaade: teave karbi kohta

Selles jaotises on kirjeldatud toimingud, mis tuleb teha pärast
seadme tarnimist.
Pidage kinni järgmistest nõuetest.
▪ Tarnitud seade TULEB kohe vigastuste suhtes üle kontrollida.
Igast vigastusest TULEB kohe teatada transpordiettevõtte
kaebuste osakonda.
▪ Tooge
pakendis
seade
võimalikult
lähedale
lõplikule
paigalduskohale, et vältida transportimisest tingitud kahjustusi.
▪ Valmistage eelnevalt ette käigurada, mida mööda te soovite tuua
seadme sisse.

▪ Daikin e-Care
▪ Mobiilirakendus paigaldajatele ja tehnikutele, mis võimaldab
küttesüsteeme
registreerida,
konfigureerida
ja
teha
rikkeotsingut.

3.2

Välisseade

3.2.1

Välisseadme lahtipakkimine

▪ Mobiilirakendust saab laadida alla iOS ja Android seadmetele,
kasutades allolevat QR-koodi. Rakenduse kasutamiseks on
vajalik registreerumine platvormil Stand By Me.
App Store

2.2

Google Play

Paigaldaja viitejuhendi ülevaade
Peatükk

Kirjeldus

Üldised ettevaatusabinõud Ohutusjuhised, mida peate lugema
enne paigaldamist
Teave kasutusjuhendi
kohta

Paigaldajale saadaolevad dokumendid

Teave karbi kohta

Seadmete lahtipakkimine ja nende
lisatarvikute eemaldamine

Teave seadmete ja
lisavarustuse kohta

▪ Seadmete tuvastamine

Ettevalmistus

Mida tuleb teha ja mida on vaja teada
enne paigalduskohta saabumist

Paigaldamine

Süsteemi paigaldamiseks vajalikud
toimingud ja teadmised

Kasutajale üleandmine

Kasutajatele üleantavad seadmed ja
kasutajale edastatav teave

Kasutuselevõtt

Konfigureeritud süsteemi
kasutuselevõtmiseks vajalikud
toimingud ja teadmised

Hooldus ja teenindus

Seadmete hooldus ja teenindus

Toote kasutuselt
kõrvaldamine

Süsteemi kõrvaldamine

Tehnilised andmed

Süsteemi spetsifikatsioonid

Sõnastik

Terminite definitsioonid

Paigaldaja viitejuhend
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▪ Seadmete ja lisavarustuse võimalikud
kombinatsioonid

1

2
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4 Teave seadmete ja lisavarustuse kohta
3.2.2

Lisatarvikute eemaldamiseks
välisseadmest

1

Avage välisseade.

2

Eemaldage lisatarvikud.

a

b

1×

c

1×

Kood
Toiteallikas

4.3

Seadmete ja lisavarustuse
kombineerimine

4.3.1

Välisseadme võimalik valikvarustus

d

1×

Selgitus

V3

1×

Kaugjuhitav välisandur (EKRSC1)

e

f

2×

g

2×

1×

Vaikimisi
kasutatakse
välisseadmesisest andurit.

välistemperatuuri

mõõtmiseks

Valikulisest saab paigaldada kaugjuhitava välisanduri, et mõõta
süsteemi toimimise täiustamiseks teise asukoha välistemperatuuri
(nt vältimaks otsest päikesevalgust).
a
b
c
d
e
f
g

4

Üldised ettevaatusabinõud
Lisaseadmete lisabrošüür
Välisseadme paigaldusjuhend
Kasutusjuhend
Sulgeklapi tihend
Sulgeklapp
Seadme paigaldusplaat

Teave seadmete ja
lisavarustuse kohta

Vaadake
paigaldusjuhiseid
paigaldusjuhendist.

kaugjuhitava

5

Ettevalmistus

5.1

Ülevaade: ettevalmistamine

välisanduri

Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema ja teadma enne
objektile minekut.
Selles on järgmine teave.

4.1

Ülevaade: teave seadmete ja
lisavarustuse kohta

▪ Veetorude ettevalmistamine
▪ Elektrijuhtmestiku ettevalmistamine

Selles peatükis on järgmine teave.
▪ Välisseadme tuvastamine
▪ Välisseadme ja lisavarustuse kombineerimine

4.2

▪ Paigalduskoha ettevalmistamine

5.2

Paigalduskoha ettevalmistus

ÄRGE paigaldage seadet kohtadesse, mida kasutatakse tihti
töökohana. Kui tehakse ehitustöid, mille puhul eraldub palju tolmu
(nt tehakse lihvimistöid), TULEB seade kinni katta.

Tuvastamine
MÄRKUS
Kui paigaldate või hooldate korraga mitut seadet,
veenduge, et te EI vahetaks eri mudelite hoolduspaneele.

Valige paigalduskoht, kus on piisavalt ruumi seadme sisse ja välja
kandmiseks.

5.2.1
4.2.1

Andmesilt: välisseade

Nõuded välisseadme paigalduskohale
TEAVE

Asukoht

Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist
“Üldised ettevaatusabinõud”.
Asukoha valimisel võtke arvesse järgmisi vahekaugusi:

>250/400

>350

b
a

(mm)

Mudeli tuvastamine

Kood

Selgitus

E

Euroopa monoploki väline soojuspump

B

Pöördsüsteem (küte+jahutus)

L

Madal veetemperatuur – keskkonnatemperatuuri
tsoon: −10~−25°C

Q

Jahutusaine R410A

05

Võimsusklass

C2

Mudeliseeria

EBLQ05+07C2V3
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a

>250
(mm)

a
b

Näide: E B L Q 05 C2 V3

>250/400
>350

≤1200

b

Õhu väljund
Õhu sisend

TEAVE
Kui seadmele on paigaldatud sulgeklapid, tuleb õhu
sisselaske küljelt jätta vähemalt 400 mm ruumi. Kui
seadmele EI OLE sulgeklappe paigaldatud, tuleb jätta
vähemalt 250 mm ruumi.
Maksimaalne lubatud kaugus välisseadme ja sooja tarbevee paagi
vahel on 10 m.

Paigaldaja viitejuhend
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5 Ettevalmistus
MÄRKUS
▪ ÄRGE asetage seadmeid üksteise peale.

Paigaldage välisseade alati kohta, kus see ei oleks meretuultele
otse avatud.
Näide: hoone taga.

▪ ÄRGE riputage seadet lakke.
Kui tugev tuul (≥18 km/h) puhub välisseadme õhu väljalaskeavasse,
võib see põhjustada lühise (väljuva õhu sissetõmbe). Sellel võivad
olla järgmised tagajärjed:

b
a

▪ Töövõime vähenemine;

c

▪ Sage jäätumise kiirenemine kütmise ajal;
▪ Tööhäired madala rõhu vähenemise või kõrge rõhu suurenemise
tõttu;
▪ Ventilaatori purunemine (kui tugev tuul puhub pidevalt
ventilaatorisse, võib see hakata väga kiiresti pöörlema ja
puruneda).
Kui õhu väljalaskeava ei ole tuule eest kaitstud, on soovitatav
paigaldada põrkeplaat.

Kui välisseade on avatud otse meretuultele, paigaldage tuulekaitse.
▪ Tuulekaitse kõrgus≥1,5×välisseadme kõrgus
▪ Arvestage
ruumiga.

tuulekaitse

paigaldamisel

hooldamiseks

d

Soovitatav on paigaldada välisseade nii, et õhu sisselaskeava on
suunatud seina poole ja EI ole tuule eest kaitsmata.

vajaliku

c
b

a

d

c

b
a
b
c
d

a

c

Meretuul
Hoone
Välisseade
Tuulekaitse

Välisseade on mõeldud paigaldamiseks vaid välistingimustes
välistemperatuuril 10~43°C jahutusrežiimis, –25~25°C ruumi
kütmise režiimis ja –25~35°C sooja tarbevee tootmise režiimis.

b

a
b
c

Põrkeplaat
Valdav tuulesuund
Õhu väljalase

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:
▪ Müra suhtes tundlikud piirkonnad (nt magamistoa lähedal), et
töötava seadme tekitatud müra ei oleks häiriv.
Märkus. Kui müra mõõdetakse tegelikes paigaldustingimustes,
võib mõõdetud väärtus keskkonnahelide ja heli peegeldumise
tõttu olla kõrgem kui andmete raamatu jaotises Helispekter
nimetatud helirõhutase.

5.2.2

Täiendavad nõuded välisseadme
paigalduskohale külmas kliimas

Välisseade peab olema kaitstud otsese lumesaju eest ja see ei tohi
KUNAGI kattuda lumega.

▪ Kohad, kus õhus võib olla mineraalõli udu, pritsmeid või auru.
Plastosad võivad kahjustuda ja kukkuda maha või põhjustada
veeleket.

a

Seadet EI ole soovitatav paigaldada järgmistesse asukohtadesse,
sest see võib lühendada seadme tööaega:

c

▪ kui voolupinge kõigub palju;
▪ sõidukites või laevades;
▪ kui keskkonnas on happelised või aluselised aurud.

b

d

Paigaldamine mereäärses kohas. Jälgige, et välisseade EI oleks
avatud otse meretuultele. Õhus olev kõrge meresoola tase
põhjustab korrosiooni, mis võib vähendada seadme eluiga.

c

a
b
c
d

Paigaldaja viitejuhend
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Lumetõke või -varje
Alus
Valdav tuulesuund
Õhu väljund
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5 Ettevalmistus
Seadme kohale peab alati jääma vähemalt 300 mm vaba ruumi.
Paigaldage seade nii, et see jääb vähemalt 100 mm kõrgemale kui
eeldatav maksimaalne lumi. Vaadake lisateavet jaotisest
"6.3 Välisseadme monteerimine" 4
[ 13].
Tugeva lumesajuga piirkondades on oluline valida paigaldamiseks
koht, kus lumi EI mõjutaks seadet. Kui võimalik on külglumesadu,
veenduge, et lumi ei mõjutaks soojusvaheti mähist. Vajaduse korral
ehitage lumekate või varjualune ja paigaldage alus.

5.3
5.3.1

Veetorude ettevalmistamine
Veeringluse nõuded
TEAVE
Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist
“Üldised ettevaatusabinõud”.
MÄRKUS
Plasttorude korral veenduge, et need on õhutihedad
vastavalt standardile DIN 4726. Hapniku sattumine
torudesse võib põhjustada liigset korrosiooni.

▪ Torude ühendamine – õigusaktid. Kõik toruühendused peavad
vastama kehtivatele õigusaktidele ja peatüki “Paigaldamine”
juhistele ning arvestama vee sissevõtu ja väljalaskega.
▪ Torude ühendamine – jõu kasutamine. ÄRGE kasutage torude
ühendamisel liigset jõudu. Torude deformeerumine võib
põhjustada seadme talitlushäireid.
▪ Torude ühendamine – tööriistad. Kasutage ainult selliseid
tööriistu, mis sobivad messingu käsitsemiseks, sest tegemist on
pehme materjaliga. MUIDU kahjustate torusid.
▪ Torude ühendamine – õhk, niiskus, tolm. Õhu, niiskuse või
tolmu ringlusesse sattumine võib põhjustada probleeme. Selle
vältimiseks toimige järgmiselt:
▪ Kasutage ainult puhtaid torusid
▪ Kraate eemaldades hoidke toru ots alla suunatuna.
▪ Tolmu ja/või osakeste torusse sattumise vältimiseks katke
toruots, kui sisestate seda läbi seina.
▪ Kasutage
ühenduste
hermeetikut.

tihendamisel

sobivat

keermete

MÄRKUS
Kui süsteem sisaldab glükooli, veenduge, et keermete
hermeetik oleks glükoolikindel.
▪ Suletud ringlus. Kasutage välisseadet AINULT suletud
veesüsteemi korral. Süsteemi kasutamine avatud veesüsteemis
põhjustab liigset roostetamist.

▪ Väljakomponendid – veesurve ja temperatuur. Kontrollige, et
kõik
väljatorude
komponendid
taluvad
veesurvet
ja
veetemperatuuri.
▪ Veesurve. Maksimaalne veesurve on 3 baari. Rakendage
veeringluses asjakohaseid kaitsevahendeid tagamaks, et
maksimaalset veesurvet EI ületata.
▪ Veetemperatuur. Kõik paigaldatud torud ja torude lisatarvikud
(klapid, ühendused, …) PEAVAD taluma järgmisi temperatuure:
Veeringlus

Veetemperatuur

Ruumi kütmine

65°C

Soe tarbevesi

89°C

▪ Äravool
–
madalad
punktid.
Veeringluse
täielikuks
tühjendamiseks tuleb tühjenduskraanid paigaldada süsteemi
kõikidesse madalatesse punktidesse.
▪ Äravool – kaitseklapp. Vee ja elektriosade kokkupuute
vältimiseks tuleb tagada kaitseklapi asjakohane äravool.
▪ Õhutusventiilid. Süsteemi kõikides kõrgetes punktides peavad
olema õhutusventiilid, millele on hoolduseks lihtne juurde
pääseda. Välisseadmel on manuaalne õhu väljalaskeklapp.
Varuküttekehal (valikuline) on automaatne õhu väljalaskeklapp.
Kontrollige, et õhu väljalaskeklapid ei oleks liiga tugevalt kinni
keeratud, et automaatne õhu eemaldamine veeringlusest oleks
võimalik.
▪ Tsinkkattega osad. Ärge kasutage kunagi veeringluses
tsinkkattega osi. Kuna seadme sisemine veeringlus kasutab
vasktorusid, siis võib vastasel korral olla tagajärjeks ulatuslik
roostetamine.
▪ Metalltorud, mis pole valmistatud messingust. Kui kasutate
metalltorusid, mis pole valmistatud messingust, eraldage
messingust ja muust materjalist torud nii, et need EI puutu
üksteisega kokku. See aitab vältida galvaanilist roostet.
▪ Filter. Tungivalt soovitatav on paigaldada kütteveeringlusele
täiendav filter. Saastunud kütteveetorudest metalliosakeste
eemaldamiseks on soovitatav kasutada magnet- või tsüklonfiltrit,
mis suudab eemaldada väikesed osakesed. Väikesed osakesed
võivad seadet kahjustada ja soojuspumba süsteemi standardfilter
EI eemalda neid.
▪ Termostaatilised seguklapid. Võimalik, et kehtivad õigusaktid
nõuavad termostaatiliste seguklappide paigaldamist.
▪ Hügieenimeetmed. Paigaldis peab vastama kehtivatele
õigusaktidele ja võimalik, et järgida tuleb täiendavaid hügieenilisi
paigaldusmeetmeid.
▪ Retsirkulatsioonipump. Võimalik, et kehtivad õigusaktid
nõuavad soojavee lõpp-punkti ja kuumaveepaagi retsirkulatsiooni
ühenduse vahele retsirkulatsioonipumba paigaldamist.

▪ Torude pikkus. Soovitatav on vältida pikki toruühendusi
kuumaveepaagi ja sooja vee lõpp-punkti (dušši, vanni, …) vahel ja
vältida umbotsi.
▪ Torude diameeter. Valige veetoru diameeter vastavalt nõutavale
veevoolule ja saadavale välisele pumba staatilisele rõhule.
Vaadake jaotisest "12 Tehnilised andmed" 4
[ 22] teavet
välisseadme välise staatilise rõhu kõvera kohta.

a

c
d

b
a
b
c
d

Retsirkulatsiooni ühendus
Sooja vee ühendus
Dušš
Retsirkulatsioonipump

▪ Veevool. Tagada tuleb vähemalt voolukiirus 13 l/min. Kui
voolukiirus on väiksem, lakkab süsteem töötamast ja kuvab vea
7H.

5.3.2

Minimaalne nõutav voolukiirus

Paisupaagi eelrõhk (Pg) oleneb paigalduskõrguse vahest (H):

05+07 mudelid

13 l/min

Paisupaagi eelrõhu arvutamise valem

Pg=0,3+(H/10) (baari)

▪ Väljakomponendid – vesi ja glükool. Kasutage alati materjale,
mis ühilduvad süsteemis kasutatava veega (ja kui see on
asjakohane glükooliga) ning välisseadmes kasutatavate
materjalidega.
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5 Ettevalmistus
5.3.3

Veekoguse ja voolukiiruse
kontrollimiseks

Paigalduskõr
guse vahe(a)

Välisseadmel on 7-liitrine paisupaak, mille tehases seadistatud
eelrõhk on 1 baar.

>7 m

Välisseadme paisupaak
on paigaldamiseks liiga
▪ Suurendage eelrõhku
väike. Sellisel juhul on
vastavalt
nõutud
soovitatav paigaldada
paigalduskõrguse
täiendav paak väljapoole
erinevusele. Eelrõhku
seadet.
tuleks suurendada 0,1
baari iga meetri kohta,
mis jääb üle 7 m.

▪ Peate kontrollima maksimaalset ja minimaalset veekogust.
▪ Võimalik, et peate reguleerima paisupaagi eelrõhku.
Minimaalne veekogus

▪ Kontrollige,
et
veekogus EI ületa
maksimaalset lubatud
veekogust.

Kontrollige, et kogu veekogus paigalduskohas oleks vähemalt
20 liitrit, välisseadme sisemist veekogust EI arvestata.
TEAVE
(a)

Kriitilistes protsessides või kõrge soojuskoormusega
ruumides võib olla siiski vajalik täiendav veekogus.

(b)

MÄRKUS

Check that the minimum flow rate (required during defrost/backup
heater operation) in the installation is guaranteed in all conditions.
MÄRKUS

MÄRKUS

Kui veetorudesse on lisatud glükooli ja veetemperatuuri
tase on madal, siis EI kuvata kasutajaliidesele voolukiirust.
Sellisel juhul on minimaalset voolukiirust võimalik
kontrollida
pumba
katsetamisega
(veenduge,
et
kasutajaliidesel EI oleks kuvatud viga 7H).

Maksimaalne veekogus oleneb sellest, kas veeringlusesse
on lisatud glükooli. Lisateavet glükooli lisamise kohta
vaadake sooja tarbevee paagi paigaldusjuhendist.
Kasutage allolevat graafikut, et tuvastada maksimaalne veekogus
arvutatud eelrõhu puhul.

MÄRKUS

2,4

Kui ringlust igas või ühes kindlate ruumide kütteahelates
juhitakse kaugjuhitavate klappidega, on oluline, et
minimaalne voolukiirus oleks garanteeritud ka siis, kui kõik
klapid on suletud. Kui minimaalset voolukiirust ei ole
võimalik saavutada, kuvatakse vooluviga 7H (küte või töö
puudub).

2,1
1,8
1,5
1,2
1
0,9

Minimaalne nõutav voolukiirus

0,6
0,3
20

70

A
B

105

120

170

150

185

220

270

B

Eelrõhk (baar)
Maksimaalne veekogus (l)
Vesi
Vesi + glükool

Paigalduskõr
guse vahe(a)

Veekogus
≤185/105 l(b)
Eelrõhu reguleerimine
pole vajalik.

>185/105 l(b)
Toimige järgmiselt:
▪ Vähendage eelrõhku
vastavalt
nõutud
paigalduskõrguse
erinevusele. Eelrõhku
tuleks vähendada 0,1
baari iga meetri kohta,
mis jääb alla 7 m.
▪ Kontrollige,
et
veekogus
EI
ületa
maksimaalset lubatud
veekogust.

Paigaldaja viitejuhend
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05+07 mudelid

13 l/min

Vaadake soovitatud protseduuri, mida on kirjeldatud sooja tarbevee
paagi paigaldusjuhendis.

5.3.4

Näide: maksimaalne veekogus ja paisupaagi eelrõhk

≤7 m

See on veeringluse kõrgeima punkti ja välisseadme
kõrguse vahe (m). Kui välisseade on paigaldise kõrgeim
punkt, on paigaldise kõrgus 0 m.
Kui veeringlus sisaldab ainult vett, on maksimaalne
veekogus 185 l ja kui veeringlus sisaldab vett ja glükooli,
on maksimaalne kogus 105 l.

Minimaalne voolukiirus

Maksimaalne veekogus

A

>185/105 l(b)

Toimige järgmiselt:

Seadme õige toimimise kontrollimiseks peate tegema järgmised
toimingud:

Kui ringlust igas ruumi kütte-/jahutusahelas juhitakse
kaugjuhitavate klappidega, on oluline, et minimaalne
veekogus oleks garanteeritud ka siis, kui kõik klapid on
suletud.

Veekogus
≤185/105 l(b)

Paisupaagi eelrõhu muutmine
MÄRKUS
Paisupaagi eelrõhku võib reguleerida ainult litsentseeritud
paigaldaja.

Paisupaagi eelrõhu vaikeseadistus on 1 baar. Kui eelrõhku on vaja
muuta, arvestage järgmiste suunistega:
▪ Kasutage
paisupaagi
kuivlämmastikku.

eelrõhu

▪ Paisupaagi eelrõhu
talitlushäireid.

seadistamine

vale

seadistamiseks
põhjustab

ainult
süsteemi

Paisupaagi eelrõhu muutmiseks tuleb vabastada või suurendad
lämmastiku rõhku paisupaagi sulgurventiili kaudu.
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a

HOIATUS
▪ Kui energiavarustus ei sisalda N-faasi või see on vale,
võivad seadmetes ilmneda rikked.
▪ Looge korralik maandus. ÄRGE maandage seadet veevõi
muude
torude,
liigpingepiiriku
ega
telefonimaanduse külge. Mittetäielik maandus võib
põhjustada elektrilööki.
▪ Paigaldage vajalikud kaitsmed ja võimsuslülitid.
▪ Kinnitage elektrijuhtmed juhtmeköidistega nii, et
juhtmed EI puutu kokku teravate servade või torudega,
eriti kõrgrõhu poolel.

a

5.3.5

▪ ÄRGE
kasutage
harujuhtmeid,
kiudjuhtmeid,
pikendusjuhtmeid või tähthargnemisega ühendusi.
Need võivad põhjustada ülekuumenemist, elektrilööki
või tulekahju.

Sulgurventiil

▪ ÄRGE
paigaldage
faasi
kompensatsioonikondensaatorit, sest seadme on
varustatud
inverteriga.
Faasi
kompensatsioonikondensaatori vähendab võimsust ja
võib põhjustada õnnetusi.

Veekoguse kontrollimine: näited

Näide 1
Välisseade on paigaldatud veeringluse kõrgeimast punktist 5 m
madalamale. Veeringluse vee koguhulk on 100 l.

HOIATUS

Pole vaja teha ühtegi toimingut ega midagi reguleerida.

▪ Kasutuskohal tohib juhtmestikku paigaldada vaid
volitatud
elektrik
ja
see
PEAB
vastama
asjassepuutuvatele eeskirjadele.

Näide 2
Välisseade on paigaldatud veeringluse
Veeringluse vee koguhulk on 350
kontsentratsioon on 35%.

kõrgeimasse punkti.
l. Propüleenglükooli

▪ Tehke elektriühendused olemasoleva juhtmestikuga.
▪ Kõik objektil koostatud osad ja kõik elektripaigaldised
PEAVAD vastama asjassepuutuvatele eeskirjadele.

Toimingud:

HOIATUS

▪ Kuna veekogus (350 l) on suurem kui vee vaikekogus (105 l),
tuleb eelrõhku vähendada.

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi
kaableid.

▪ Vajalik eelrõhk on:
Pg = (0,3+(H/10)) baar = (0,3+(0/10)) baar = 0,3 baar
▪ Vastav maksimaalne veekogus 0,3 baari juures on 150 l.
(Vaadake eelnenud peatüki graafikut.)

5.4.2

▪ Kuna 350 l on rohkem kui 150 l, siis EI OLE paisupaak sobiv
paigaldamiseks. Süsteem vajab välist paisupaaki.

Elektriettevõtted kogu maailmas töötavad selle nimel, et pakkuda
konkurentsivõimeliste hindadega usaldusväärset elektritarnet ja
saavad sageli pakkuda klientidele soodustariife. Nt kasutusaja
tariifid, hooajalised tariifid, Wärmepumpentarif Saksamaal ja
Austrias ...

5.4

Elektrijuhtmete ettevalmistus

5.4.1

Teave elektrijuhtmestiku ettevalmistamise
kohta
TEAVE
Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist
“Üldised ettevaatusabinõud”.

Teave eelistatud kWh määraga
elektrivarustuse kohta

See seade võimaldab luua ühenduse sellise eelistatud kWh
määraga elektritarnesüsteemiga.
Pidage nõu elektriettevõttega, kes varustab elektriga kohta, kuhu
see seade paigaldatakse, et saada teada, kas seadme saab
ühendada mõne eelistatud kWh määraga elektritarnesüsteemiga, kui
selline on saadaval.
Kui seade on ühendatud sellise eelistatud
elektritarnega, võib elektriettevõte teha järgmist:

kWh

määraga

▪ katkestada teatud perioodiks seadme elektriga varustamise;
▪ nõuda, et seade tarbiks teatud perioodil ainult piiratud määral
energiat.
Sooja tarbevee paak on loodud nii, et see võtab vastu
sisendsignaali, mis lülitab välisseadme sundväljalülitatud režiimi.
Sellel ajal kompressor ei tööta.
Seadme juhtmeühendused erinevad sõltuvalt sellest, kas toide
katkestatakse või mitte.

5.4.3
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Elektriühenduste ülevaade, v.a välised
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6 Paigaldamine
Tavaline
elektrivarustus

Eelistatud kWh määraga elektrivarustus
Elektritarnet EI
katkestata

a

Elektritarne
katkestatakse
a

b

0 0 58

0 0 58

0 5
1 0

1

c

e

2
d

e

5

5

(a)
(b)
(c)

c

d

2

(b)

2

(c)

Vaadake välisseadme andmeplaati.
Minimaalne kaabli läbilõige 0,75 mm².
Kaabli läbilõige 1,5 mm²; maksimaalne pikkus: 20 m.

MÄRKUS

c

Kui eelistatud kWh
määraga
Kui eelistatud kWh
elektrivarustus on
määraga
aktiivne, siis
elektrivarustus on
katkestab
aktiivne,
elektriettevõte kohe
elektrivarustust EI
või mõne aja
katkestata.
möödudes
Välisseadme lülitab
elektrivarustuse.
välja regulaator.
Sellisel juhul peab
Märkus.
välisseadme
Elektriettevõte peab hüdroosa (ja
alati võimaldama
juhtplokk, kui see on
välisseadme (ja sooja süsteemi osa) saama
tarbevee paagi, kui
toidet eraldi tavalise
see on süsteemi osa) elektrivarustuse
hüdroosal energiat
kaudu.
tarbida.
a
b
c
d
e
1
2
3
4

Välisseadme ja
kuumaveepaagi
ühenduskaabel

1

2

Maksimaaln
e läbiv vool

Vaheühenduse kaabel

1
4

d

Juhtmed

Sulgeklapp

4

2
e

4
0 5
1 0

5

3

3

3

0 0 58

0 5
1 0

Kirjeldus

Välja komponendid

b
0 0 58

0 5
1 0

Artikkel

Tavaline elektrivarustus
Eelistatud kWh määraga elektrivarustus
Välisseadme hüdroosa
Välisseadme jahutusaine osa
Sooja tarbevee paak
Välisseadme toide
Ühenduskaabel sooja tarbevee paaki
Sooja tarbevee paagi toide.
Eelistatud kWh määraga elektrivarustus (pingevaba
kontakt)
Toiteallika normaalne kWh määr (et varustada välisseadme
hüdroosa toitega siis, kui eelistatud kWh määraga
elektrivarustuse energiatarne katkeb)

▪ Erinevate ühenduste täpsemad tehnilised andmed on
näidatud välisseadme sisemuses ja sooja tarbevee
paagil.
▪ Vaadake sooja tarbevee paagi
ühendamist paagi paigaldusjuhendist.

6

Paigaldamine

6.1

Ülevaade: paigaldamine

elektrijuhtmete

Selles jaotises kirjeldatakse, mida peate tegema ja teadma süsteemi
paigaldamisel objektile.
Tüüpiline töövoog
Paigaldamine koosneb tavaliselt järgmistest töödest.
1
Välisseadme monteerimine
2
3
4

Veetorude ühendamine
Elektrijuhtmestiku ühendamine
Välisseadme paigaldamise lõpuleviimine

6.2

Seadmete avamine

6.2.1

Teave seadmete avamise kohta

Teatud juhtudel peate seadme avama. Näide:
▪ Elektrijuhtmete ühendamisel
▪ Seadme hooldamisel või teenindamisel

5.4.4

Väliste ja sisemiste käivitajate
elektriühenduste ülevaade

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on
eemaldatud.

Järgmisel joonisel on näidatud vajalik väljajuhtmestik.
TEAVE
Järgmine illustratsioon on näide ja EI pruugi olla
vastavuses teie süsteemi paigutusega.
3
4

a

1

a
b

Artikkel

Välisseadme avamiseks
OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
OHT: PÕLETUSOHT

2
5

6.2.2

b

1

Välisseade
Sooja tarbevee paak

Kirjeldus

Juhtmed

Maksimaaln
e läbiv vool

Välisseadme toide
1

Välisseadme toide

2+GND

(a)

2

Toiteallika normaalne
kWh määr

2

6,3 A

Lisavarustus
3

Kaugjuhitav välisandur 2
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2
8×

(b)
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6 Paigaldamine
6.2.3

Välisseadme lülituskarbi katte avamiseks

33

0

74

0

<

10

0

3×

3

10

0

28

Välisseadme monteerimine

6.3.1

Teave välisseadme monteerimise kohta

Kui

Tüüpiline töövoog
järgmistest

0 mm

33

0

Äravoolu loomine.
Võtke meetmeid, et seade ümber ei kukuks.
Seadme kaitsmine lume ja tuule vastu lumekaitse ja
kaitseekraanidega. Vaadake paigalduskoha ette valmistamise
osa jaotises "5 Ettevalmistus" 4
[ 7].

28

3

järgmistest

0

a

▪ Ohutuse üldeeskirjad

0

nõudeid

15

ja

>300

Vaadake ettevaatusabinõusid
peatükkidest:

74

TEAVE

▪ Ettevalmistus

6.3.3

<

15

0

Ettevaatusabinõud välisseadme
monteerimisel

<

6.3.2

>100

3
4
5

tavaliselt

(mm)

Igal juhul peab seadme alla jääma vähemalt 300 mm vaba ruumi.
Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast maksimaalsest
lumetasemest vähemalt 100 mm kõrgemal.

Peate paigaldama välisseadme enne veetorude ühendamist.

Välisseadme
paigaldamine
koosneb
toimingutest.
1
Aluse ettevalmistamine.
2
Välisseadme paigaldamine.

>300

<

6.3

(mm)
a

Paigaldusstruktuur

Maksimaalne lumekihi paksus

Kui on võimalik paigaldada seadet kronsteinidega seina külge:

Veenduge, et paigalduskoha pind on piisavalt kindel ja tasane, nii et
seade ei põhjusta tööajal vibratsiooni või müra.
Fikseerige
seade
vundamendipoltidega.

kindlalt

vundamendiskeemi

järgi

TEAVE
Teabe saamiseks võimalike
ühendust edasimüüjaga.

variantide

kohta

võtke

Kui seade paigaldatakse otse põrandale, pange valmis 4 komplekti
M8 või M10 ankrupolte, mutreid ja seibe (väljavarustus) järgmiselt:
TEAVE
Poltide ülemise väljaulatuva osa maksimaalne kõrgus on
15 mm.
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6 Paigaldamine

>2
5

1

Tõstke välisseade üles.

2

Paigaldage välisseade järgmiselt:

0/4

>300

00

a
a

a

(mm)

a

1×
a

Maksimaalne lumekihi paksus

1×
2

1

a

3

1×
4

Õhu väljalase

MÄRKUS
Joondage seade hoolikalt. Veenduge, et seadme tagakülg
EI ulatu välja.
3

Eemaldage kaitsepapp ja juhendileht.

b

a
a
b

6.3.4

Kaitsepapp
Juhendileht

Välisseadme paigaldamiseks
ETTEVAATUST
ÄRGE eemaldage kaitsepappi enne, kui seade on
korralikult paigaldatud.

Paigaldaja viitejuhend
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6 Paigaldamine
MÄRKUS
Et vältida tugijalgade kahjustamist, ÄRGE kallutage seadet
ühelegi küljele:

6.3.5

Äravoolu tagamiseks

▪ Vältige paigaldamist kohta, kus vee lekkimine tühjendusaluse
ummistuse tõttu võib asukohta kahjustada.
▪ Tagage kondenseeruva vee takistusteta äravool.
▪ Paigaldage seade alusele nii, et kondensaadil oleks võimalik nii
ära voolata, et vältida jää kogunemist.

6.4

Veetorude ühendamine

▪ Kui seade töötab jahutusrežiimil, siis võib kondensaat tekkida
hüdroosas. Äravoolu tagamiseks tuleb katta kogu seade.

6.4.1

Teave veetorude ühendamise kohta

▪ Ehitage ümber seadme vundamendi drenaažitorustik.

Enne veetorude ühendamist

▪ Vältige dreenivee sattumist käiguradadele, et neid MITTE libedaks
muuta, kui väljas on miinustemperatuur.
▪ Raamile paigaldamisel tuleb seadma alla 150 mm kaugusele
kinnitada veekindel plaat, et vältida dreenivee tilkumist (vaadake
järgmist joonist).

Veenduge, et välisseade on paigaldatud.
Tüüpiline töövoog
Veetorude ühendamine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:
1
Veetorude ja välisseadme ühendamine.
2
Sooja tarbevee paagi veetorude ühendamine.
3
Veeringluse täitmine.
4
Veeringluse kaitsmine külmumise eest (glükooli lisamine).
5
Sooja tarbevee paagi täitmine.
6
Veetorude isoleerimine.
TEAVE
Vaadake sooja tarbevee
paigaldusjuhendist.

MÄRKUS
Seadme paigaldamisel külma kliimasse
meetmeid, et väljuv kondensaat EI külmuks.

rakendage

6.4.2
TEAVE
Teabe saamiseks võimalike
ühendust edasimüüjaga.

variantide

kohta

võtke

Kui seade paigaldatakse kohta, kus tugev tuul võib seda kõigutada,
võtke järgmisi meetmeid.
1

Hankige 2 tõstetrossi (pole komplektis) nagu on näidatud
järgmisel joonisel.

2

Pange 2 tõstetrossi üle välisseadme.

3

Pange kaablite ja välisseadme vahele kummimatid (pole
komplektis), et vältida värvi kriimustamist kaablitega.

4

Haakige trosside otsad ja pingutage need.
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paagi

Ettevaatusabinõud veetorude
ühendamisel
Vaadake ettevaatusabinõusid
peatükkidest:

Jätke seadme alla jääma vähemalt 300 mm vaba ruumi.
Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast
lumetasemest vähemalt 100 mm kõrgemal.

Välisseadme kindlustamine ümber
kukkumise eest

ühendamist

TEAVE

MÄRKUS

6.3.6

paagi

ja

nõudeid

järgmistest

▪ Ohutuse üldeeskirjad
▪ Ettevalmistus

6.4.3

Veetorude ühendamiseks
MÄRKUS
ÄRGE kasutage torude ühendamisel liigset jõudu. Torude
deformeerumine võib põhjustada seadme talitlushäireid.
Veenduge, et pingutusmoment EI ületaks 30 N•m.

Korrashoiu ja hoolduse lihtsustamiseks on kaks sulgeklappi.
Kinnitage klapid ruumikütte vee sissevõtule ja ruumikütte vee
väljalaskele. Jälgige nende asetust: integreeritud väljalaskeklapid
võimaldavad äravoolu vaid selles ringluse osas, kus nad ise asuvad.
Selleks, et tagada seadmes vaid äravool, veenduge, et
väljalaskeklapid asetseksid sulgeklappide ja seadme vahel.
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6 Paigaldamine
Tüüpiline töövoog
Elektrijuhtmestiku paigaldamine koosneb tavaliselt järgmistest
töödest.
1
Seadmete elektrispetsifikatsioonide ja elektrivarustussüsteemi
ühilduvuse kontrollimine.
2
Välisseadme ja kuumaveepaagi ühenduskaabli ühendamine.
3
Välisseadme peatoite ühendamine.
4
Sooja tarbevee paagi toiteallika ühendamine.
5

Valikulise varukütteseadme (sooja tarbevee paagi sees; kui
olemas) toite ühendamine.
Kaugjuhitava välisanduri ühendamine (kui olemas).
Sulgeklapi ühendamine (kui olemas).

6
7

TEAVE

a

Vaadake sooja tarbevee
paigaldusjuhendist.

b
a
b
c
d

Vee sissevõtt
Vee väljalase
Sulgeklapp
Rõngastihend

6.5.2

1

Paigaldage sulgeklapid välisseadme veetorudele.

2

Ühendage kohapeal hangitavad torud sulgeklappidega.

3

Vaadake
sooja
tarbevee
paigaldusjuhendist.

paagi

ühendamist

paagi

ühendamist

paagi

Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete
ühendamisel
TEAVE
Vaadake ettevaatusabinõusid
peatükkidest:

paagi

ja

nõudeid

järgmistest

▪ Ohutuse üldeeskirjad

MÄRKUS

▪ Ettevalmistus

Veeringluse kaitsmiseks külmumise eest lisage glükooli.
Vaadake juhiseid sooja tarbevee paagi paigaldusjuhendist.

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

MÄRKUS
HOIATUS

Paigaldage süsteemi manomeeter.

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi
kaableid.

MÄRKUS
Paigaldage õhu väljalaskeklapid
kõrgetes punktides.

6.4.4

kõikides

süsteemi

Veetorude isoleerimiseks

Lõpliku veeahela torud PEAVAD olema isoleeritud, et takistada
kondensatsiooni teket jahutusel ja kütte- ning jahutusvõimsuse
langemist.

6.5.3

Juhised elektrijuhtmestiku ühendamiseks

Kasutamisel pidage kinni järgmistest nõuetest.
▪ Kiudjuhtmete kasutamisel kinnitage juhtmesoone traadikimbu otsa
kokkupressitav kaabliking. Lükake kokkupressitav kaabliking
juhtmesoonele kuni isolatsioonini ja kasutage kokkupressimiseks
selleks ette nähtud tange.

Et hoida ära väliste veetorude külmumist talvel, PEAB
isoleermaterjali paksus olema vähemalt 13 mm (λ=0,039 W/mK).
Kui temperatuur on üle 30°C ja suhteline õhuniiskus on suurem kui
80%, peaks tihendusmaterjalide paksus olema vähemalt 20 mm, et
vältida kondensaadi tekkimist tihendi pinnale.
Talvel kasutage veetorude ja sulgeklappide kaitsmiseks külmumise
eest kuumakindlat teipi (väljavarustus). Kui välistemperatuur võib
langeda alla –20°C ja kuumakindlat teipi ei kasutata, siis on
soovitatav paigaldada sulgeklapid siseruumidesse.

6.5

Elektrijuhtmete ühendamine

6.5.1

Teave elektrijuhtmestiku ühendamise
kohta

b

a
a
b

Kiudjuhe
Kokkupressitav kaabliking

▪ Kasutage juhtmete ühendamiseks järgmisi viise.
Juhtme tüüp

Paigaldusviis
cb

Ühetraadilise
soonega juhe

AA´
A

A´

a

c
a

Enne elektrijuhtmestiku ühendamist

a Keeratud ühetraadilise soonega juhe

Veenduge, et veetorud on ühendatud.

b Kruvi
c Lapikseib

Paigaldaja viitejuhend
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6 Paigaldamine
Juhtme tüüp

Paigaldusviis
cb

Kokkukeerutatud
kiudjuhe
kokkupressitava
kaablikingaga

a

Kaablite vedamine

Võimalikud kaablid (sõltuvalt paigaldatud
lisadest)

c

▪ Põhitoiteallikas

bc

B
B

Põhitoiteallikas

a

4

Vedage juhtmed läbi seadme järgmiselt:

a Klemm
b Kruvi
c Lapikseib
O Lubatud
X Mittelubatud
Artikkel

Pingutusmoment (N•m)

X3M

0,8~0,9

X4M

2,2~2,7

X5M

0,8~0,9

X7M

6.5.4

a

Eemaldage lülituskarbi
avamiseks" 4
[ 12].

2

Eemaldage juhtmetelt isolatsioon (20 mm).

a

a
b

3

a
b

Elektrijuhtmestiku ühendamine
välisseadmele

1

kaas.

Vt

"6.2.2

b
Madalpinge juhtmed
Kõrgepinge juhtmed + põhitoiteallikas

5

Veenduge, et kaabel EI puutuks kokku teravate servadega ega
kuuma gaasitoruga.

6

Paigaldage lülituskarbi kaas.

Välisseadme

TEAVE

b

Kui paigaldate väljatoite või valikulisi kaableid, arvestage
piisava kaabli pikkusega. See võimaldab eemaldada/
paigutada ümber lülituskarpi ja pääseda hooldamiseks
juurde muudele komponentidele.

Puhastage juhtme ots selle punktini
Liiga pikalt puhastamine võib põhjustada elektrilööki või
lekked.

ETTEVAATUST
ÄRGE lükake
seadmesse.

Sisestage juhtmed seadme tagaküljelt:

6.5.5
1

ega

asetage

üleliigset

kaablipikkust

Peatoite ühendamiseks

Ühendage peatoide.

Toiteallika normaalse kWh määra korral

X6Y

X6YA

A2P
a

X1A

≥25 mm

a
b
c

b
c

X5M

Madalpingekaabel
Kõrgepingekaabel
Toitekaabel

X19A

1

2

3

X4M

X3M
a

MÄRKUS
Kõrgepinge- ja madalpingekaablite vaheline kaugus peab
olema vähemalt 25 mm.
Kaablite vedamine

Võimalikud kaablid (sõltuvalt paigaldatud
lisadest)

a

▪ Ühenduskaabel sooja tarbevee paaki

Madalpinge

▪ Kaugjuhitav välisandur (valikuline)

b

▪ Toiteallika normaalne kWh määr

Kõrgepinge

▪ Eelistatud kWh määraga elektrivarustus

123

1
2
3
a

GND
L
N
Vaheühenduse kaabel (=peatoide)

▪ Sulgeklapp (väljavarustus)
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6 Paigaldamine
Eelistatud kWh määraga toite korral

6.5.6

Kaugjuhitava välisanduri ühendamine

X6Y X6YB
A2P

10 mm

X6YA
X19A

X1A

1

6

X5M

2

3

X4M

5

1

2

56

X3M

X5M

a

b
12

123

3
S2S

c
11

6.5.7

12

Sulgeklapi ühendamiseks
TEAVE
Sulgeklapi kasutamise näide. Ühe väljuva vee
temperatuuritsooni ja põrandakütte ja soojuspumba
konvektorite
korral
paigaldage
sulgeklapp
enne
põrandakütet, et ennetada põrandal kondensaadi tekkimist
jahutuse
korral.
Lisateavet
vaadake
paigaldaja
viitejuhendist.

J8

1

Ühendage klapi juhtkaabel õigete klemmidega, nagu näidatud
alloleval joonisel.
MÄRKUS
Ühendage vaid NO (tavaliselt avatud) klapid.

NO
1
2
3
a
b
c

GND
L
N
Vaheühenduse kaabel (=peatoide)
Toiteallika normaalne kWh määr
Eelistatud toite kontakt (sooja tarbevee paagil)

X5M

2

TEAVE
1

Konnektorite X6Y, X6YA ja X6YB täpset asukohta
lülituskarbis vaadake hooldusjuhendist.

X3M

TEAVE
Eelistatud kWh määraga elektrivarustuse korral sõltub
vajadus eraldi tavalise kWh määraga välisseadme
X3M/5+6 hüdroosa elektrivarustuse järgi eelistatud kWh
määraga elektrivarustuse tüübist.

M2S

Välisseadme hüdroosa vajab eraldi ühendust:
▪ kui eelistatud kWh määraga toide katkestatakse, kui
see on aktiivne, VÕI

6.6

Välisseadme paigaldamise
lõpuleviimine

6.6.1

Välisseadme sulgemine

▪ kui välisseadme hüdroosa ei tohi aktiivses olekus
eelistatud kWh määraga elektrivarustuse toidet tarbida.

1

Sulgege lülituskarbi kaas.

2

Monteerige külge pealmine plaat ja esiplaat.
MÄRKUS
Välisseadme
katte
sulgemisel
veenduge,
pingutusmoment EI oleks suurem kui 4,1 N•m.
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7 Kasutuselevõtt

7

Kaitsmed ja objekti kaitseseadised on paigaldatud selle
dokumendi
nõuete
kohaselt
ja
neil
POLE
möödaviiguühendusi.

Kasutuselevõtt
MÄRKUS

Toitepinge vastab seadme andmesildil olevale pingele.

Kasutuselevõtu kontroll-leht Lisaks selles peatükis
olevatele kasutuselevõtu juhistele on kasutuselevõtu
kontroll-leht saadaval ka portaalis Daikin Business Portal
(vajalik on autentimine).

Lülituskarbis PUUDUVAD lahtised
kahjustunud elektrikomponendid.
Välisseadme
sees
PUUDUVAD
komponendid ja kokkusurutud torud.

Kasutuselevõtu kontroll-leht on täienduseks selle peatüki
juhistele ja seda saab kasutada nõuandena ja aruande
blanketina kasutuselevõtul ja kasutajale üleandmisel.

7.1

ühendused

või

kahjustunud

Paigaldatud on õige suurusega torud ja torud on
korrektselt isoleeritud.
Välisseadmes puuduvad veelekked.

Ülevaade: kasutuselevõtt

Sulgeklapid on õigesti paigaldatud ja täielikult avatud.

See peatükk kirjeldab, mida peate tegema ja teadma, et võtta
süsteem pärast paigaldamist ja konfigureerimist kasutusele.
Tüüpiline töövoog

Rõhualandusventiil väljutab avamisel vett. Välja peab
tulema puhas vesi.

Esmakäivitus koosneb tavaliselt järgmistest toimingutest.
1
Loendi “Kontroll-loend enne kasutuselevõttu” ülevaatamine.
2
Õhu eemaldamine.
3
Süsteemi proovikäivituse läbiviimine.

Minimaalne veekogus on kõigil tingimustel tagatud.
Vaadake
peatükki
“Veekoguse
kontrollimiseks”
"5.3 Veetorude ettevalmistamine" 4
[ 9].

4

Vajaduse korral tuleb proovikäivitus viia läbi ühe või mitme
käivitajaga.

5

Vajaduse korral kuivatage põrandakütte krohvi.

7.2

Ettevaatusabinõud
kasutuselevõtmisel

TEAVE
Vaadake teisi kasutuselevõtu juhiseid sooja tarbevee paagi
paigaldusjuhendist.

8

TEAVE

Kui testimine on lõppenud ja seade töötab nõuetekohaselt, teavitage
kasutajat järgmiselt.

Seadme esimesel käitamisperioodil võib nõutav toide olla
kõrgem, kui näidatud seadme andmeplaadil. Seda nähtust
põhjustab kompressor, mis vajab 50-tunnist sissetöötamise
perioodi enne, kui saavutab sujuva töötamise ja stabiilse
elektritarbimise.

▪ Veenduge, et kasutajale on antud paberdokumentatsioon ja
paluge tal see alles hoida tulevaseks kasutamiseks. Andke
kasutajale teada, et täisdokumentatsiooon on kättesaadav URL-ilt,
mida on selles juhendis varem mainitud.

MÄRKUS
Seade peab ALATI olema varustatud termistoride ja/või
rõhuandurite/-lülititega. MUIDU võib kompressor vigastada
saada.

▪ Selgitage kasutajale, kuidas süsteemi nõuetekohaselt kasutada ja
mida teha probleemide ilmnemisel.
▪ Näidake kasutajale, mida tuleb teha seadme teenindamisel.

9
7.3

Kasutajale üleandmine

Esmase kasutuselevõtu eelne
kontrollnimekiri

Hooldus ja teenindus
MÄRKUS

Pärast seadme paigaldamist kontrollige esmalt üle allpool loetletud
üksused. Kui kõik kontrolltoimingud on tehtud, tuleb seade sulgeda.
Toite võib sisse lülitada alles pärast seadme sulgemist.

Üldised hoolduse/ülevaatuse protseduurid. Lisaks
selles peatükis olevatele hoolduse juhistele on hoolduse/
ülevaatuse kontroll-leht saadaval ka portaalis Daikin
Business Portal (vajalik on autentimine).

Sõltuvalt süsteemist võivad mõned komponendid puududa.
Lugege läbi kõik paigaldaja viitejuhendis esitatud
paigaldusjuhised.

Hoolduse/ülevaatuse kontroll-leht on täienduseks selle
peatüki juhistele ja seda saab kasutada nõuandena ja
aruande blanketina hooldusel.

Välisseade on õigesti paigaldatud.

MÄRKUS

Sooja tarbevee paak on õigesti paigaldatud.

Hooldamist tohivad teha AINULT volitatud paigaldajad või
hooldusettevõtted.

Järgmised väljajuhtmestused on tehtud vastavalt
saadaolevatele dokumentidele ja kehtivatele määrustele:

Soovitame seadet lasta hooldada vähemalt kord aastas.
Kui siiski võivad kasutuskohas kehtivad eeskirjad
sätestada hooldamisele lühema ajavahemiku.

▪ Kohaliku toitepaneeli ja välisseadme vahel
▪ Kohaliku toitepaneeli ja toa sooja tarbevee paagi vahel

MÄRKUS

▪ Kohaliku toitepaneeli ja sooja tarbevee paagi sees
oleva valikulise varukütteseadme vahel (kui olemas)

Kehtivad
seadused,
mis
puudutavad
fluoritud
kasvuhoonegaase, sätestavad, et seadme külmaaine
laetus on näidatud nii massina kui CO2 ekvivalendina.

▪ Välisseade ja toa sooja tarbevee paagi vahel
Süsteem on korralikult maandatud ja maandusklemmid
kinnitatud.
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Valem
CO2
arvutamiseks
ekvivalenttonnides:
Külmaaine GWP väärtus × külmaaine summaarne kogus
[kilogrammides] / 1000
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10 Veatuvastus
9.1

Ülevaade: hooldus ja teenindus
1

Selles peatükis on järgmine teave.
▪ Hooldamise ohutuseeskirjad
▪ Välisseadme iga-aastane hooldamine

9.2

3

2

4

Ettevaatusabinõud hooldustöödel

5

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
OHT: PÕLETUSOHT
MÄRKUSElektrostaatiline lahenduse oht

Vee kaitseklapp

Enne seadme hooldamist või teenindamist puudutage
seadme metallosa staatilise elektri eemaldamiseks ja
trükkplaadi kaitsmiseks.

Avage klapp ja kontrollige, kas see toimib õigesti. Vesi võib olla
väga kuum!

9.2.1

Välisseadme avamine

Vt: "6.2.2 Välisseadme avamiseks" 4
[ 12] ja "6.2.3 Välisseadme
lülituskarbi katte avamiseks" 4
[ 13].

9.3

Välisseadme iga-aastase hoolduse
kontrolltoimingud

Kord aastas kontrollige järgmist.
▪ Soojusvaheti
Välisseadme soojusvaheti võib ummistuda tolmu, mustuse,
puulehtede jne tõttu. Soovitatav on soojusvahetit kord aastas
puhastada. Ummistunud soojusavaheti tõttu võib rõhk liigselt
langeda või liigselt tõusta, mis põhjustab puuduliku toimimise.

Kontrollpunktid on järgmised:
▪ Kui kaitseklapist väljuv veevool on piisavalt suur, ei ole klapi või
torude ummistumist põhjust kahtlustada.
▪ Kui kaitseklapist lekib musta vett, toimige järgmiselt:
▪ Avage klapp seniks, kuni väljuv vesi EI ole enam must.
▪ Loputage süsteemi ja paigaldage
(eelistatavalt magnet-tsüklonfilter).

täiendav

veefilter

Veendumaks, et vesi pärineb paagist, kontrollige seda pärast paagi
soojendamise tsüklit.
Soovitatav on teha seda hooldustööd sagedamini.
Lülituskarp
Tehke põhjalik lülituskarbi väline vaatlus ja otsige ilmseid vigu,
näiteks lõtvunud ühendused või katkenud juhe.

▪ Veetorustiku rõhk

HOIATUS

▪ Veefilter

Kui sisemine juhtmestik on katki, siis peab selle asendama
tootja, selle teenindustöötaja või sarnane kvalifitseeritud
isik.

▪ Veetorustiku kaitseklapp
▪ Lülitusplokk
▪ Kuumaveepaagi kiirkütja

Kuumaveepaagi kiirkütja
Vaadake sooja tarbevee paagi paigaldusjuhendit.

Soojusvaheti
Tolm, muld, lehed jms võivad välisseadme soojusvahetit ummistada,
seetõttu on soovitatav puhastada soojusvahetit iga aasta.
Ummistunud soojusvaheti tõttu võib surve muutuda liiga madalaks
või liiga kõrgeks, mis halvendab toimivust.

10

Veatuvastus

Veesurve

10.1

Ülevaade: veatuvastus

Hoidke vee rõhk üle 1 bar. Kui see on madalam, lisage vett.
Veefilter
Puhastage veefiltrit.
MÄRKUS
Käidelge veefiltrit hoolikalt. ÄRGE kasutage veefiltri uuesti
sisestamisel liigset jõudu, et MITTE kahjustada
veefiltrivõrku.

Vaadake süsteemi rikkeotsingu juhiseid sooja tarbevee paagi
paigaldusjuhendist.
Enne veatuvastust
Vaadake seade põhjalikult üle ja otsige silmaga nähtavaid defekte,
nagu lahtised ühendused või katkised juhtmed.

11

Toote kasutuselt
kõrvaldamine
MÄRKUS
ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, süsteemi
lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitsemisel
TULEB JÄRGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB
kasutusest kõrvaldamisel käitlema spetsialiseeritud
ettevõttes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.
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11 Toote kasutuselt kõrvaldamine
Sundjahutuse lõpetamiseks vajutage sundjahutuse lülitit SW1.

Tüüpiline töövoog
Süsteemi utiliseerimisel tuleb tavaliselt teha järgmised toimingud.
1
Süsteemi tühjakspumpamine.
2
Süsteemi üleandmine spetsialiseeritud käitlusettevõttele.

SW2

2

Ülevaade: tootest vabanemine

SW3
SW1

11.1

COOL
HEAT

TEAVE
Täpsemat teavet vaadake hooldusjuhendist.

11.2

Tühjakspumpamine

Näide:
keskkonna
kõrvaldamisel.

kaitsmiseks

tühjendage

seade

selle

Seadme asukoha muutmisel EI ole tühjendamine vajalik.
OHT: PLAHVATUSOHT

MÄRKUS

Pump ei tööta – Külmaaine lekib. Kui soovite süsteemi
pumba abil tühjendada ja selles on külmaaine ahela leke,
siis võtke arvesse järgmist.

Kontrollige,
et
sundjahutuse
ajal
ei
langeks
veetemperatuur alla 5°C (vaadake temperatuurinäitu
siseseadmel). Selle saavutamiseks võite näiteks
aktiveerida kõik ventilaatorkonvektorite ventilaatorid.

▪ ÄRGE kasutage pumba automaatfunktsiooni, millega
saate
suunata
kogu
süsteemi
külmaaine
välisseadmesse. Võimalik tagajärg: Kompressor võib
sisse sattunud õhu tõttu ise süttida ja plahvatada.
▪ Kasutage eraldi taastesüsteemi,
kompressor EI PEA tööle hakkama.

nii

et

seadme

MÄRKUS
Lülitage süsteemi tühjaks pumpamisel kõigepealt välja
kompressor ja eemaldage seejärel jahutusaine torud. Kui
kompressor töötab ja sulgeklapid on tühjaks pumpamise
ajal avatud, tõmmatakse süsteemi õhku sisse.
Ebanormaalne jahutustsükli rõhk võib põhjustada
kompressori rikke ja muid süsteemikahjustusi.
Tühjakspumpamisega teisaldatakse süsteemist kogu külmaaine
siseseadmesse.
1

Eemaldage kraanikübar
sulgekraanilt.

vedeliku

sulgekraanilt

ja

gaasi

2

Tehke sundjahutus. Vaadake "11.3 Sundjahutuse alustamine ja
lõpetamine" 4
[ 21].

3

Pärast 5 kuni 10 minuti möödumist (või pärast 1 kuni 2 minuti
möödumist, kui keskkonna temperatuur on väga madal (<
−10°C)) sulgege vedeliku sulgekraan kuuskantvõtmega.

4

Kontrollige kollektorilt, kas vaakum on saavutatud.

5

Pärast 2 kuni 3 minuti möödumist sulgege gaasi sulgekraan ja
lõpetage sundjahutus.
b
c

a
d
e
d
a
b
c
d
e

11.3

Gaasi sulgekraan
Sulgemise suund
Kuuskantvõti
Kraanikübar
Vedeliku sulgekraan

Sundjahutuse alustamine ja
lõpetamine

Veenduge, et kiiplüliti SW2 oleks režiimis COOL (Jahutamine).
1

Sundjahutuse alustamiseks vajutage sundjahutuse lülitit SW1.
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12 Tehnilised andmed

12

Tehnilised andmed

Värskeim tehniliste andmete kokkuvõte on piirkondlikul Daikin veebisaidil (avalikult kättesaadavad). Värskeimad täielikud tehnilised
andmed on portaalis Daikin Business Portal (vajalik on autentimine).

Torustiku skeem: Välisseade
R1T
Pump

Vooluandur

Plaatsoojusvaheti
Õhu
eemaldamine

12.7 CuT
Surveandur

t>
·15.9· CuT

12.7 CuT

12.7 CuT

12.7 CuT

Gaasi sulgemiskraan koos
teeninduspordiga

4-suunaline klapp
Kõrgsurvelüliti p >

Paisupaak

Sulgeklapp ja tühjendus-/täiteklapp

12.7 CuT

Jahutusvedeliku vool

7.9 CuT 7.9 CuT

Voolulüliti
Väljalase

p

12.1

Summuti
7.9 CuT

Jahutus

Kaitseklapp

Küte

Summuti

7.9 CuT

R4T
t>

R3T
Õhutus
Filter

Sulgeklapp ja
tühjendus-/täiteklapp

t>

9.5 CuT

Akumulaator

Kompressor

Filtriga summuti

R1T Väljalastava vee soojusvaheti termistor
R3T Jahutusvedeliku poolne termistor

Väljalasketoru termistor

Vedeliku
sulgemiskraan V
6.4 CuT

6.4 CuT

Sisselase

Filter

R4T Vee sissevõtu termistor

Välise õhutemperatuuri termistor

Motoriseeritud klapp
Filter
6.4 CuT

Soojusvaheti
Kapillaartoru 1

Filtriga summuti
6.4 CuT

4.0 CuT 7.9 CuT
4.0 CuT 7.9 CuT
Kapillaartoru 2
Kapillaartoru 3
4.0 CuT
4.0 CuT
Kapillaartoru 4

Soojusvaheti termistor

7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT

12.7 CuT

M
Tiivikventilaator

3D097222-1
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12 Tehnilised andmed
12.2

Elektriskeem: Välisseade

Vaadake sisemiste juhtmete skeemi, mis on seadmega kaasas (välisseadme lülituskarbi katte siseküljel). Kasutatud lühendid on toodud allpool.
Välisseade: kompressormoodul

Klemmliist

C110~C112

Kondensaator

Konnektor

DB1, DB2, DB401

Alaldi sild

Klemm

DC_N1, DC_N2

Konnektor

Kaitsemaandus

DC_P1, DC_P2

Konnektor

DCP1, DCP2,

Konnektor

DCM1, DCM2

Konnektor

DP1, DP2

Konnektor

E1, E2

Konnektor

E1H

Äravoolualuse soojendi

FU1~FU5

Kaitse

HL1, HL2, HL402

Konnektor

HN1, HN2, HN402

Konnektor

IPM1

Intelligentne toitemoodul

L

Pingestatud

LED 1~LED 4

Näidutuled

BLK

Must

BLU

Sinine

BRN

Pruun

GRN

Roheline

ORG

Oranž

PPL

Lilla

RED

Punane

WHT

Valge

YLW

Kollane

Välisseade: hüdromoodul
Inglise

Tõlge

LED A, LED B

Signaallamp

(1) Connection diagram

M1C

Kompressori mootor

M1F

Ventilaatori mootor

External outdoor ambient sensor Välise välistemperatuuri anduri
option
valik

MR30, MR306,
MR307, MR4

Magnetrelee

MRM10, MRM20

Magnetrelee

MR30_A, MR30_B

Konnektor

N

Neutraalne

(1) Ühendusskeem

Hydro switch box

Hüdrolülituskarp

Indoor

Siseseade

NO valve

Tavapäraselt avatud klapp

Outdoor

Väliseade

Power supply

Toiteallikas

(2) Hydro switch box layout

(2) Hüdrolülituskarbi paigutus

(3) Notes

(3) Märkused

X4M

Peaklemm

PCB1

Trükkplaat (peamine)

PCB2

Trükkplaat (inverter)

PCB3

Trükkplaat (teenindus)

Q1DI

Maaühendusvoolu kaitselüliti

Q1L

Ülekoormuskaitse

R1T

Termistor (tühjendus)

R2T

Termistor (soojusvaheti)

R3T

Termistor (õhk)

S1NPH

Surveandur

S1PH

Kõrgsurvelüliti

Juhtmete ühendamine sõltub
mudelist

S2~S503

Konnektor

Lülituskarp

SA1

Liigpingepiirik

SHEET METAL

Klemmliist fikseeritud plaadil

(4) Legend

(4) Legend

SW1, SW3

Surunupud

A1P

Peatrükkplaat

SW2, SW5

Kiiplülitid

A2P

U

Konnektor

Q*DI

# Maaühendusvoolu kaitselüliti

V

Konnektor

R6T

*

V2, V3, V401

Varistor

W

Konnektor

TR1

Elektritoite trafo

X11A, X12A

Konnektor

X*M

Klemmliist

X1M, X2M

Klemmliist

X*Y

Konnektor

Elektroonilise paisumisklapi mähis

PCB3

Y1R

Reversiivse solenoidklapi mähis

M2S

Z1C~Z4C

Ferriitsüdamik

XAG1

Y1E

Väljajuhtmed
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Maanduse juhtmed

15

Juhe nr 15
Väljavarustus

1

Erinevad juhtmete ühendamise
võimalused
Valikuline osa

Trükkplaat

Vooluahela trükkplaat
Välise välistemperatuuri anduri
valik

Trükkplaadi hooldus
# Sulgeklapp
Klemmliist
*:
#:

Valikuline
Väljavarustus
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12 Tehnilised andmed
Elektriühenduste skeem
Märkused:

Standardseadistus

- Signaalikaabli korral: hoidke toitejuhtmetega minimaalselt >5 cm vahekaugust
VÄLISSEADE

SISESEADE

2 madalpingejuhet

Juhtplokk

TOITEALLIKAS
1 Ainult tavaline elektritoite paigaldus
3-sooneline

Seadme toiteallikas: 230 V+maandus

1 Ainult eelistatud kWh määraga elektrivarustuse paigaldus
3-sooneline
Seadme eelistatud kWh määraga elektrivarustus:
230 V + maandus
2-sooneline
Siseseadme tavaline kWh määraga elektritoidet:
230 V

2 madalpingejuhet

STANDARDOSA
MONOPLOKK-SEADE
VALIKULINE OSA
Ette nähtud vaid EKRSCA1-le

X4M: L-N-maandus
X5M: 5-6

2-sooneline
signaal

X3M: 5-6

Väline välistermistor
STANDARDOSA

X5M: 1-2
2-sooneline
2×0,75
side

2-sooneline
side

A5P: P1-P2 kasutajaliides
Ette nähtud vaid *KRUCB*

VALIKULINE OSA
JUHTPLOKK

2-sooneline
2×0,75
side

XAG1: 1-2
A5P: P1-P2 kasutajaliides
VALIKULINE OSA

4D124912

12.3

ESP kõver: välisseade

Märkus: Kui minimaalset
voolukiiruse viga.

voolukiirust

ei

saavutata,

EDLQ05CAV3+EBLQ05CAV3

ilmneb

▪ Punktiirjoon: tööala laiendatakse madalamatele voolukiirustele
ainult siis, kui seadmes töötab ainult soojuspump ja voolava aine
temperatuur on piisavalt kõrge. (See ei kehti käivitamise,
sulatamise ja varuküttekeha toimingute puhul, kui varuküttekeha
on paigaldatud.)
▪ Kõrge töövahemik kehtib ainult siis, kui süsteem sisaldab ainult
vett. Kui süsteemi lisatakse glükooli, siis on töövahemik madalam.

A (kPa)
80
70

▪ Kui valitakse töövahemikust väljapoole jääv vool, võib see seadet
kahjustada või põhjustada seadme rikke.
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4D097263
EDLQ07CAV3+EBLQ07CAV3
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Väline staatiline rõhk
Vee voolukiirus
Töövahemik

Märkused:
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13 Sõnastik

13

Sõnastik

Edasimüüja
Toote levitaja.
Volitatud paigaldaja
Tehniliste oskustega
paigaldama.

isik,

kes

on

volitatud

toodet

Kasutaja
Isik, kes on toote omanik ja/või kasutab toodet.
Rakenduvad seadused
Kõik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud
direktiivid, seadused, regulatsioonid ja/või koodeksid, mis
on konkreetse toote või kasutusala puhul asjakohased või
rakenduvad.
Teenindusettevõte
Kvalifitseeritud ettevõte, kes võib teostada ja koordineerida
seadmele vajalikke hooldustöid.
Paigaldusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele
tootele või rakendusele ja milles kirjeldatakse selle
paigaldamist, konfigureerimist ja hooldamist.
Kasutusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele
tootele või rakendusele ja milles selgitatakse selle
kasutamist.
Hooldusjuhised
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele
tootele või rakendusele ja mis selgitab (kui asjakohane)
toote või rakenduse paigaldamist, konfigureerimist,
kasutamist ja/või hooldamist.
Lisatarvikud
Sildid, käsiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega
kaasas ja mida peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele
dokumentidele.
Lisavarustus
Varustus, mille on Daikin valmistanud või heaks kiitnud ning
mida võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele
dokumentidele.
Paigaldise elektritoide
Varustus, mis pole toodetud Daikin poolt, tohib selle
seadmega koos kasutada siis, kui on järgitud kaasneva
dokumentatsiooni nõudeid.
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