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TURVAOHJEET

■ Lue nämä TURVAOHJEET huolellisesti, jotta asennus tapahtuu
oikein.

■ Tässä oppaassa varotoimenpiteet on luokiteltu VAROITUKSIKSI
ja HUOMAUTUKSIKSI. Varmista, että noudatat alla mainittuja
varotoimenpiteitä: ne kaikki ovat tärkeitä turvallisuuden
takaamiseksi.

■ Tässä oppaassa käytetään seuraavia turvallisuussymboleita.

■ Kun asennus on suoritettu, testaa yksikkö asennusvirheiden
varalta. Anna käyttäjälle riittävät ohjeet yksikön käytöstä ja
puhdistuksesta käyttöohjeiden mukaisesti.

VAROITUS

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

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

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

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

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

■ Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua virtalähdettä.
Missään tapauksessa ei saa käyttää jonkin toisen laitteen
kanssa yhteistä virtalähdettä.

■ Käytä kaapelointiin tarpeeksi pitkää kaapelia, jossa ei ole
liitoksia. Älä käytä jatkojohtoa. Älä kuormita virtalähdettä muulla
tavalla, käytä erillistä virtapiiriä.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla epätavallista
kuumenemista, sähköiskuja tai tulipalo.

■ Käytä vain ilmoitetun tyyppisiä johtimia 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
tulopalon.

■ Kun yksiköiden väliset johtimet ja syöttöjohtimet on kytketty,
aseta kaapelit niin, että ne eivät rasita tarpeettomasti
sähkökansia tai-paneeleita.
Asenna suojukset johtimien päälle. Epätäydellinen suojusten
asennus voi aiheuttaa ylikuumenemista, sähköiskuja tai
tulipalon.

■ Kun järjestelmää asennetaan tai siirretään, jäähdytyspiiriin ei
saa päästä muita aineita (esim. ilmaa) kuin ilmoitettua
kylmäainetta (R410A).
Jos jäähdytyspiiriin pääsee ilmaa tai muita vieraita aineita,
seurauksena on epänormaali paineenlisäys tai murtuma, joka
voi aiheuttaa vammoja.

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

■ Kun kaikki asennustyöt on tehty, tarkasta ettei
kylmäainetta vuoda.
Kylmäaine tuottaa myrkyllistä kaasua, jos se joutuu
tekemisiin avotulen kanssa.

■ Kun teet putkiliitoksia, huolehdi siitä, ettei jäähdytyspiiriin pääse
muita ilma-aineita kuin määritettyä kylmäainetta.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tehon heikkeneminen,
jäähdytyspiirin epätavallisen korkea paine, räjähdys ja vaurio.

■ Pysäytä pumppauksen alasajon aikana kompressori ennen
kylmäaineputkiston irrotusta.
Jos kompressori on vielä käynnissä ja sulkuventtiili auki
pumppauksen aikana, ilmaa imetään sisään, kun kylmäaineputkisto
irrotetaan. Seurauksena on epänormaali paine jäähdytyspiirissä,
mikä voi aiheuttaa särkymisen ja jopa vammoja.

■ Kiinnitä asennuksen aikana kylmäaineputkisto tiukasti ennen
kompressorin käynnistystä.
Jos kompressoria ei ole kiinnitetty ja sulkuventtiili on auki
pumppauksen alasajon aikana, ilmaa imetään sisään, kun
kompressoria käytetään. Seurauksena on epänormaali paine
jäähdytyspiirissä, mikä voi aiheuttaa särkymisen ja jopa vammoja.

■ Muista tehdä maadoitus. Älä maadoita yksikköä vesi-
johtoon, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maahan.
Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon. Salaman tai muun lähteen aiheuttama korkea
syöksyvirta voi vaurioittaa ilmastointilaitetta.

■ Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

FDXS25EAVMB FDKS25EAVMB
FDXS35EAVMB FDKS35EAVMB
FDXS50CVMB FDKS50CVMB
FDXS60CVMB FDKS60CVMB

R410A Split-sarja Asennusopas

VAROITUSTEN noudattamatta jättämisestä saattaa koitua
vakavia seurauksia kuten kuolema tai vaikea vamma.

HUOMAUTUSTEN noudattamatta jättämisestä saattaa
koitua vakavia seurauksia.

Muista noudattaa tätä ohjetta.

Muista tehdä maadoitus.

Älä koskaan tee näin.
Asennusopas
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HUOMAUTUS

■ Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa se saattaa
joutua alttiiksi vuotavalle, syttyvälle kaasulle.
Jos kaasua vuotaa ja sitä kerääntyy yksikön ympärille,
yksikkö saattaa syttyä tuleen.

■ Asenna poistoputket tämän oppaan ohjeiden mukaan.
Riittämätön putkitus voi aiheuttaa tulvimista.

■ Huomautus ulkoyksikön asentamisesta. (Vain lämpöpumppu-
malli)
Kylmillä alueilla, joissa ulkolämpötila pysyy nollan tienoilla tai
sen alapuolella muutaman päivän ajan, ulkoyksikön tyhjennys-
putki saattaa jäätyä. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa
asentaa sähkölämmitin estämään tyhjennysputken jäätyminen.

■ Kiristä laippamutteri oikeaan tiukkuuteen esimerkiksi
momenttiavaimella.
Jos laippamutteria kiristetään liikaa, se saattaa ajan mittaan
murtua ja aiheuttaa kylmäainevuodon.

LISÄVARUSTEET

SIJOITUSPAIKAN VALINTA

Pyydä käyttäjää hyväksymään asennuspaikka ennen asennusta.

Sisäyksikkö

■ Ilma jakautuu mahdollisimman hyvin.

■ Ilma pääsee kulkemaan vapaasti.

■ Tiivistynyt vesi poistetaan asianmukaisesti.

■ Katto on riittävän vahva kantamaan sisäyksikön painon.

■ Riippuva sisäkatto ei ole kalteva.

■ Kunnossapitoa ja huoltoa varten jää riittävästi tilaa.

Puristinmetalli 1

Asennustiivisteet

kaasuputkea varten 1

nesteputkea varten 1

Tiivistetyyny

Suuri 1

Pieni 1

Suuri(*) 2

Pieni(*) 1

Ripustimen (oikea) eristys 1

Tyhjennysletku 1

Aluslevy ripustuskoukkua varten 8

Tiivistemateriaali 2

Puristin 6

Aluslevyn kiinnityslevy 4

Putkien laipparuuvit (1 sarja) 24

Ilmansuodatin 1

Langaton kauko-ohjain 1

Kauko-ohjaimen teline 1

AAA-paristot 2

La
ite

ttu
 

po
is

to
ve

nt
tii

lii
n

Vastaanotin

Asennusrunko 1

Koristekansi 1

Ruuvit M4x25 2

Asennusohjeet
Käyttöohjeet 1

(*) Vain tyyppi 50-60.

HUOMAUTUS

■ Jos siirrät yksikköä sen pakkauksesta purkamisen
aikana tai sen jälkeen, muista nostaa sitä sen
nostokorvakkeista. Älä kohdista painetta muihin osiin,
etenkään kylmäaineputkistoon, tyhjennysputkistoon ja
laippaosiin. Käytä suojavarusteita (käsineitä jne.), kun
asennat yksikköä.

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

1 Tila kunnossapitoa varten

2 Jakorasia

3 Lattiapinta-ala

4 Välikatto

5 Välikattoa ei ole.

≥300
1

2

20
0

≥2
50

0

*H
≥2

40

≥2
0

4
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■ Sisä- ja ulkoyksiköiden väliset putket ovat sallittujen rajojen
sisällä. (Katso ulkoyksikön asennusohjeet.)

■ Sisäyksikkö, ulkoyksikkö, virransyöttökaapeli ja viestikaapeli
ovat vähintään 1 metrin etäisyydellä televisioista ja radioista.
Näin estetään kuvaan ja ääneen syntyvät häiriöt sähkölaitteissa.
(Sähköisen aallon syntymisolosuhteista riippuen saattaa syntyä
kohinaa, vaikka 1 metrin turvaetäisyyttä noudatetaan).

Käytä ripustuspultteja yksikön asennukseen. Tarkasta, että
välikatto on riittävän vahva kannattamaan yksikön painon. Jos
tästä ei ole täyttä varmuutta, vahvista välikattoa ennen yksikön
asentamista.

(Asennuskulma on merkitty pahvilaatikkooon. Katso siitä vahvista-
mista vaativat kohdat.) Valitse mitta *H niin, että laskukulma on
vähintään 1/100 kohdan "Tyhjennysputkiston asennus" sivulla 8
mukaisesti.

Asennuskulma on ilmoitettu pakkausmateriaalissa, ja se täytyy
tarkistaa päätettäessä, pitääkö asennuspaikkaa vahvistaa.

Valitse signaalin vastaanottimen kiinnityspaikka seuraavien
vaatimusten mukaan:

■ Asenna signaalin vastaanotin, jossa on sisäänrakennettu
lämpötila-anturi, lähelle imuilman ottoaukkoa, jossa on lämmön
virtaus, ja jossa saadaan tarkka lukema huoneen lämpötilasta.
Jos imuilman ottoaukko on toisessa huoneessa tai jos yksikköä
ei voida asentaa imuilman ottoaukon lähelle jostain muusta
syystä, asenna se 1,5 m lattian yläpuolelle seinään, jossa on
lämmön virtaus.

■ Jotta huoneen lämpötilasta saadaan tarkka lukema, älä asenna
signaalin vastaanotinta paikkaan, jossa se joutuu laitteen
poistoilmasäleiköstä tulevaan kylmään tai kuumaan ilmavirtaan
tai suoraan auringonvaloon.

■ Koska vastaanottimessa on sisäänrakennettu valovastaanotin
langattoman kauko-ohjaimen signaalien vastaanottamista
varten, älä kiinnitä sitä paikkaan, jossa verho tms. voi estää
signaalin kulun.

Langaton kauko-ohjain

Kytke kaikki huoneen loistelamput (jos sellaisia on) päälle, ja etsi
paikka, josta sisäyksikkö vastaanottaa kauko-ohjaimen signaalit
oikein (korkeintaan 4 metrin etäisyydellä).

Ulkoyksikkö

Katso tietoja ulkoyksikön asennuksesta ulkoyksikön mukana
toimitetusta asennusoppaasta.

VALMISTELUT ENNEN ASENNUSTA

■ Yksikön suhde ripustuspulttien sijaintiin
Asenna tarkistusaukko jakorasian puolelle, jossa jakorasian ja
tyhjennyspumpun kunnossapito ja tarkastus käy helposti.
Asenna tarkistusaukko myös yksikön alaosaan.

■ Huolehdi siitä, että yksikön ulkoisen staattisen paineen aluetta ei
ylitetä.
(Katso teknisistä tiedoista ulkoisen staattisen paineen
asetusalue.)

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

asennetaan, vie kylmäaineputket, tyhjennysputket, viestilinjan
johdotus ja kauko-ohjaimen johdotus (ei tarpeen käytettäessä
langatonta kauko-ohjainta) yksikön putki- ja johtoreikiin. Katso
"Jäähdytysputkiston asennus" sivulla 6, "Tyhjennysputkiston
asennus" sivulla 8 ja "Johdotus" sivulla 9.

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

1 Poistoilmasäleikkö.
Puista tai muovista säleikköä suositellaan, koska 
kosteusolosuhteista riippuen saattaa esiintyä kondensaatiota.

HUOMAUTUS

Jos signaalin vastaanotinta ei asenneta paikkaan,
jossa on lämmön virtaus, ei ehkä saada tarkkaa
lukemaa huoneen lämpötilasta.

1

1 Tarkistusaukon koko (450 x 450 mm)

2 Välikatto

3 Poistoilma

4 Ilman sisäänmenoaukko

5 Ripustuspulttien väli

6 Tyhjennyspumppu

7 Jakorasia

Salli katsominen. Tarkastusluukku (välikaton aukko)

Malli A B

25+35 700 740

50 900 940

60 1100 1140
BA

620

620

500

A

5

3 4

6 7 5

1
2

Asennusopas
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■ Asenna ripustuspultit.
Käytä ripustuspultteja W3/8–M10.
Käytä olemassa olevien seinien ankkurointeja, upotettuja
"proppuja" ja upotettuja ankkureita tai "proppuja" tai muita
vastaavia (ei laitteen mukana toimitettavia) osia välikaton
vahvistamiseksi niin, että se kestää laitteen painon.

■ Kiinnitä kammion kansi ja ilmansuodatin (lisävaruste)
Vaihda alailmanottoa varten kammion kansi ja suojaverkko (vain
tyyppi 25+35) alla olevissa kuvissa esitetyssä järjestyksessä.

1 Irrota kammion kansi. (7 paikkaa)

2 Kiinnitä irrotettu kammion kansi takaisin alla olevassa
kuvassa näkyvän suunnan mukaisesti. (7 paikkaa)
Kiinnitä irrotettu suojaverkko takaisin alla olevassa kuvassa
näkyvän suunnan mukaisesti (vain tyyppi 25+35,
6 paikkaa). Katso suojaverkon asento kuvasta.

3 Kiinnitä tiivistetyyny alla olevan kuvan mukaisesti. (Laitettu
poistoventtiiliin) (Vain tyyppi 50+60) (Ilman ottamiseksi
välikaton sisältä; kun ilmaa ei oteta ulkoa, sitä ei tarvitse
kiinnittää.)

- Kiinnitä tiivistetyyny (lisävaruste) niihin metallilevyn 
osiin, joissa ei ole hikoilun estävää materiaalia.

- Varmista, ettei tiivistekappaleiden väliin jää rakoja.
Ilmanotto takaa

Ilmanotto alhaalta

1 Kattolaatta

2 Ankkuripultti

3 Pitkä mutteri tai liitosruuvi

4 Ripustuspultti

5 Sisäyksikkö

HUOMAA Yllä mainittuja osia ei toimiteta laitteen mukana.

1 Poistoilma

2 Ilman sisäänmenoaukko

3 Kammion kansi

1 Poistoilma

2 Ilman sisäänmenoaukko

3 Kammion kansi

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1 Poistoilma

2 Ilman sisäänmenoaukko

3 Tiivistetyyny (pieni) (lisävaruste)

4 Tiivistetyyny (suuri) (lisävaruste)

5 Tuotteen mukana tuleva hikoilua estävä materiaali

1 Poistoilma

2 Ilman sisäänmenoaukko

3 Tiivistetyyny (pieni) (lisävaruste)

4 Tiivistetyyny (suuri) (lisävaruste)

5 Tuotteen mukana tuleva hikoilua estävä materiaali

1

2

5

5

434

1

2

5

5

34
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4 Kiinnitä ripustimen (oikealla) eristys oikeanpuoleiseen
ripustimeen. (Laitettu poistoventtiiliin) (Katso kiinnityksen
perusviiva alla olevasta kuvasta.)

5 Kiinnitä ilmansuodatin (lisävaruste) kaavion mukaisesti.

- Alapuoli

- Takapuoli

Kiinnitä suodatin pääyksikköön samalla, kun painat 
mutkia alas. (2 mutkaa tyypissä 25+35, 3 mutkaa 
tyypissä 50+60.)

■ Kun yhteen huoneeseen asennetaan kaksi sisäyksikköä, kaksi
kauko-ohjainta voidaan asettaa eri osoitteisiin.

■ Sisäyksikön piirikortti

• Katkaise piirikortin hyppyjohdin JA.

■ Langaton kauko-ohjain

• Katkaise hyppyjohdin J4.

SISÄYKSIKÖN ASENNUS

Käytä asennukseen vain yhtiömme toimittamia lisävarusteita
ja sen määrittämiä osia.

■ Asenna sisäyksikkö tilapäisesti.
Kiinnitä ripustushakanen ripustuspulttiin. Varmista ripustus-
hakasen ylemmän ja alemman puolen mutterin ja aluslevyn
avulla, että se on kunnolla kiinni. (Katso alla oleva kuva)
Kannattimen lukitseminen 

1 Ripustushakanen (oikea)

2 Ripustimen (oikea) eristys

3 Uurre

4 Kiinnityksen perusviiva

1

2
3

4

1 Mutteri (hankittava asennuspaikalla)

2 Aluslevy (hankittava asennuspaikalla)

3 Kiristä (kaksi mutteria)

1 2 3

JAADDRESS:

CUT
EXIST 1

2ADDRESS
JA

JB
JC

J4

J4 ADDRESS

EXIST 1

CUT 2

1

2

3

Asennusopas
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Aluslevyjen kiinnitys

■ Säädä yksikön korkeus.

■ Tarkasta, että laite on vaakasuorassa asennossa.

■ Kiristä ylempi mutteri.

Vastaanottimen kiinnitys

Kiinnitä vastaanotin alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1 Paina vastaanotin asennusrunkoon.

2 Kiinnitä koko asennelma kahdella ruuvilla.

3 Paina koristekansi asennusrunkoon.

Lämpöpumppu:

Jos lämmitystoimintoa käytettäessä jalkoja palelee, kannattaa
asentaa kuvassa näkyvä poistoilmasäleikkö.

ULKOYKSIKÖN ASENNUS

Asenna ulkoyksikön mukana toimitetun asennusoppaan ohjeiden
mukaisesti.

JÄÄHDYTYSPUTKISTON ASENNUS

Katso ulkoyksikön mukana toimitettu asennusopas.

Putken pään laipoitus

1 Leikkaa putken pää putkenkatkaisimella.

2 Poista purseet niin, että leikattu pinta on alaspäin, jotta palat
eivät pääse putkeen.

3 Laita laippamutteri putkelle.

4 Laipoita putki.

Aseta tarkasti yllä näytettyyn asentoon.

1 Pistä aluslevyn alapuolelle

2 Aluslevyn kiinnityslevy (lisävaruste)

HUOMIOITAVAA

Koska yksikkö käyttää muovista valutusastiaa, estä
hitsausroiskeiden ja muiden vieraiden aineiden pääsy
poistoaukkoon asennuksen aikana.

1 Vinyyliputki

2 Taso

HUOMAUTUS

Varmista vesivaa’alla tai vedellä täytetyllä
muoviputkella, että yksikkö on asennettu
vaakasuoraan. Jos käytät muoviputkea vesivaa’an
sijasta, säädä yksikön yläpinta vedenpinnan tasalle
muoviputken kummassakin päässä ja säädä yksikkö
vaakasuoraan. (Yksi erittäin tärkeä asia on varmistaa,
että yksikkö on asennettu niin, että se ei ole kallellaan
suuntaan, sillä se voi aiheuttaa vuotoja.)

1

2

21 1

HUOMAA Kiinnitä kauko-ohjaimen johto riittävän kauas
voimakkaista sähköjohdoista (esim. lamppujen,
ilmastointilaitteiden yms. virtajohdot) ja heikoista
sähköjohdoista (esim. puhelimien, sisäpuhelimien
yms. johdot).

Säädettävä kulma

Katkaise tarkasti suorassa kulmassa.

Poista purseet.

Levitystyökalu
R410A Tavallinen levitystyökalu

Kytkintyyppi
Kytkintyyppi

(jäykkä tyyppi)

Siipimutteri-
tyyppi

(brittiläinen 
tyyppi)

A 0–0,5 mm 1,0–1,5 mm 1,5–2,0 mm

45°

A

FDXS+FDKS25+35EAVMB + FDXS+FDKS50+60CVMB
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5 Tarkasta, että laipoitus on tehty oikein.

Kylmäaineputkisto

1 Levitä kaasuvuodon estämiseksi jäähdytyskoneöljyä
laipoituksen sisä- ja ulkopinnoille. (Käytä R410A:lle tarkoitettu
jäähdytysöljyä.)

2 Kohdista molempien laipoitusten keskipisteet, ja kiristä
laippamuttereita käsin 3–4 kierrosta. Kiristä ne sitten kunnolla
momenttiavaimella.

3 Kun työ on valmis, tarkista ettei kaasuvuotoja ole.

Päällystä jäähdytyskoneöljyllä.

4 Kun olet tarkistanut, että kaasuvuotoja ei ole, muista eristää
putkiliitokset.

■ Käytä eristykseen neste- ja kaasuputkien mukana toimitettua
liitoseristettä. Tarkista myös, että neste- ja kaasuputkien
liitosten eristeen saumat osoittavat ylöspäin. (Kiristä
molemmat reunat puristimella.)

■ Kaasuputket: kiedo keskikokoinen tiivistetyyny
asennuseristeen ympäri (laippamutteriosa).

Huomautuksia putkien käsittelystä

■ Suojaa putken avoin pää pölyltä ja kosteudelta. Kiristä
molemmat päät puristimella.

■ Kaikkien putken mutkien on oltava mahdollisimman loivia. Käytä
putkentaivutinta taivutukseen.
Taivutussäteen on oltava 30–40 mm tai suurempi.

1 Laipoituksen sisäpinnan on oltava virheetön.

2 Putken pään täytyy olla tasaisesti laipoitettu ja täysin pyöreä.

3 Varmista, että laippamutteri on asennettu.

VAROITUS

■ Älä laita mineraaliöljyä laipoitettuun osaan.

■ Estä mineraaliöljyn pääsy järjestelmään, sillä se
lyhentää yksiköiden käyttöikää.

■ Älä koskaan käytä aikaisemmin asennettuja putkia.
Käytä vain yksikön mukana toimitettuja osia.

■ Älä koskaan asenna kuivainta tähän R410A-
yksikköön sen käyttöiän takaamiseksi.

■ Kuivausaine saattaa liuottaa ja vaurioittaa
järjestelmää.

■ Vaillinaisesti tehty laipoitus saattaa aiheuttaa
kylmäainekaasun vuotoja.

Laippamutterin kiristysmomentti

Kaasupuoli Nestepuoli

3/8" 1/2" 1/4"

32,7~39,9 N•m
(333~407 kgf•cm)

49,5~60,3 N•m
(505~615 kgf•cm)

14,2~17,2 N•m
(144~175 kgf•cm)

HUOMAUTUS

Liian kireälle kiertäminen voi vahingoittaa laippaa ja
aiheuttaa vuotoja.

1 Momenttiavain

2 Mutteriavain

3 Putkien liitos

4 Laippamutteri

1

2

3

1

4

2

3

A Nesteputkien eristäminen

B Kaasuputkien eristäminen

1 Pääyksikkö

2 Kiinnitä jalustaan

3 Putken eristemateriaali (pääyksikkö)

4 Asennustiivisteet (lisävaruste)

5 Laippamutteriliitos

6 Käännä saumat ylös

7 Putken eristemateriaali (lisävaruste)

8 Puristin (lisävaruste)

9 Pieni tiiviste (lisävaruste)
Kiedo eristysnauhaa kaasuputken ympärille.

HUOMAUTUS

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

1

1 1

8 8

8 8

2 3 54 6 7

2 3 54 6 7 9
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B
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Kupari- ja lämpöeristysmateriaalien valinta

Kaupallisia kupariputkia ja varusteita käytettäessä on huomioitava
seuraavat asiat:

■ Eristysmateriaali: polyeteenivaahto
Lämmönsiirtonopeus: 0,041–0,052 W/mK (0,035–0,045 kcal/mh°C)
Kylmäainekaasuputken pintalämpötila voi olla jopa 110°C. 
Valitse sellaiset lämpöeristysmateriaalit, jotka kestävät tämän
lämpötilan.

■ Muista eristää sekä kaasu- että nesteputkistot ja noudattaa alla
olevia eristysmittoja.

Jos kosteus on erittäin suuri, kylmäaineputkien lämpöeristystä
(yksikön putket ja haaroitusputkisto) täytyy lisäksi vahvistaa.
Vahvista eristystä, kun yksikkö asennetaan kylpyhuoneiden,
keittiöiden ja muiden vastaavien paikkojen läheisyyteen.
Noudata seuraavia ohjeita: 30°C, suhteellinen kosteus yli 75%:
20 mm vähimmäispaksuus. Jos eristystä ei ole tarpeeksi,
eristeen pinnalle saattaa muodostua kondensaatiota.

■ Käytä erillisiä lämpöeritysputkia kaasu- ja kylmä-
ainenesteputkille.

TYHJENNYSPUTKISTON ASENNUS

Asenna tyhjennysputkisto

■ Varmista, että tyhjennys toimii kunnolla.

■ Tyhjennysputken läpimitan täytyy olla yhtä suuri tai suurempi
kuin yhdysputken läpimitta (vinyyliputki; putken koko: 20 mm;
ulkoläpimitta: 26 mm). (ilman nousua)

■ Pidä tyhjennysputki lyhyenä ja vähintään 1/100 alaspäin
viettävänä ilmataskujen muodostumisen estämiseksi.

■ Jotta tyhjennysputki ei painuisi mutkalle, kiinnitä ripustuslangat
1–1,5 m:n välein.

■ Käytä poistoletkua ja metallipuristinta. Työnnä poistoletku
kunnolla poistopistokkeeseen, ja kiristä kunnolla metallipuristin
letkun pään eristysnauhan yläosaan. Kiristä metallipuristinta,
kunnes ruuvin pää on alle 4 mm:n etäisyydellä letkusta.

■ Alla olevat kaksi aluetta täytyy eristää, koska niihin muodostuva
kondensaatio voi aiheuttaa vesivuotoja.
• Sisätiloissa kulkeva poistoputkisto
• Poistopistokkeet
Eristä alla olevan kuvan mukaisesti metallipuristin ja poistoletku
toimitukseen kuuluvan suuren tiivistetyynyn avulla.

1 Sade

2 Seinä

3 Muista asentaa hattu.

4 Jos laippamutteria ei ole saatavana, peitä laipan suu teipillä 
lian tai veden pitämiseksi poissa.

Luokka
Ulkohalk. 

(mm)
Paksuus 

(mm)

Kaasuputki
25+35 9,5 0,8

50+60 12,7 0,8

Nestepuoli 25+35+50+60 6,4 0,8

Luokka
Sisähalk. 

(mm)
Paksuus 

(mm)

Kaasuputken lämpöeriste
25+35 12–15 10 (väh.)

50+60 14–16 10 (väh.)

Nesteputken lämpöeriste 25+35+50+60 8–10 10 (väh.)

1 Kaasuputki

2 Kaasuputken eriste

3 Nippuside

4 Yksiköiden väliset johdot

5 Nesteputki

6 Nesteputken eriste

7 Tyhjennysletku

1 2
3

4

1
2

3

5
6

7

4

HUOMAUTUS

Huolehdi ennen putkiliitosten tekemistä siitä, että kaikki
vesi on poistettu.

1 Jäähdytysputket

2 Tyhjennysputken liitäntäaukko

Tyhjennysputken liittäminen liitäntäaukkoon kiinnitetyn 
kumihatun ja eristysputken irrotuksen jälkeen.

HUOMAUTUS

Tyhjennysputkistoon kerääntyvä vesi voi tukkia
viemärin.

1 Metallipuristin (ei sisälly toimitukseen)

2 Poistoletku (hankittava erikseen)

3 Teippi

4 Suuri tiivistetyyny

1 2

1

1

3

2 4

≤4 mm
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VAROTOIMET

Poistoputkiston liitännät

■ Älä liitä poistoputkistoa suoraan viemäriputkiin, jotka haisevat
ammoniakilta. Viemärissä oleva ammoniakki voi päästä poisto-
putkien kautta sisäyksikköön ja syövyttää lämmönvaihdinta.

■ Älä taivuta tai kierrä poistoletkua, jotta siihen ei kohdistuisi
liiallista painetta. (Se voi aiheuttaa vuotoja.)

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

Lisää vähitellen noin 1 l vettä valutusastiaan, ja tarkista poisto alla
kerrotulla tavalla.

■ Kaada vähitellen noin 1 l vettä poistoaukosta valutusastiaan
tyhjentymisen tarkistamiseksi.

■ Tarkista tyhjentyminen.

PUTKEN ASENNUS

Liitä asennuspaikalla hankittu putki.

Ilman sisäänmenopuoli

■ Kiinnitä putki ja tulopuolen laippa (hankittava asennuspaikalla).

■ Liitä laippa pääyksikköön lisävarusteena hankittavilla ruuveilla
(16, 20 tai 24 kohdasta).

■ Kiedo tulopuolen laippaan ja putken liitosalueeseen
alumiiniteippiä tai vastaavaa, jotta ilma ei pääse karkaamaan.

Poistopuoli

■ Liitä putki poistopuolen laipan sisäpuolen mukaisesti.

■ Kiedo poistopuolen laippaan ja putken liitosalueeseen
alumiiniteippiä tai vastaavaa, jotta ilma ei pääse karkaamaan.

JOHDOTUS

Katso ulkoyksikön mukana toimitettu asennusopas.

Johtimien liittäminen

Liitä johtimet vasta sitten, kun jakorasian kansi on irrotettu alla
olevien kuvien mukaisesti.

1 Säädettävä pumppu

2 Sanko

3 Ilman ulostuloaukko

4 Jäähdytysputket

5 Poistoaukko

HUOMAUTUS

Kun liität putkea tulopuolelle, muista myös kiinnittää ilman-
suodatin tulopuolen ilmakäytävän sisään. (Käytä
ilmansuodatinta, jonka pölynkeräysteho on vähintään 50%
painoon perustuvassa menetelmässä.)

1

2 3 4 5

A Ilman sisäänmenopuoli

B Poistopuoli

1 Liitäntäruuvi (lisävaruste)

2 Laippa (hankittava asennuspaikalla)

3 Pääyksikkö

4 Eristemateriaali (hankittava asennuspaikalla)

5 Alumiiniteippi (hankittava asennuspaikalla)

HUOMAUTUS

■ Muista eristää putki, jotta kondensaatiota ei pääse
muodostumaan. (Materiaali: lasivilla tai polyeteeni-
vaahto, 25 mm paksu)

■ Käytä sähköeristystä putken ja seinän välissä, kun
käytetään metalliputkia verkko- tai aitamuotoisten
metallisäleiden tai metallipinnoitteiden välistä vientiin.

1 Jakorasian kansi

2 Johdotuskaavio (takaa)

3 Virtakaapeli ja maadoitusjohdin

4 Kauko-ohjaimen johdotus

5 Jakorasian puoli

6 Puristin (paikalleen kiinnittämiseen) (lisävaruste)

7 Tehonsyöttöpuoli

8 Kiinnitin

9 Johdotus

A B

1 2 2 4

55

3

1

4

5

7

2

3

6

9
8
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HUOMIOITAVAA

Katso myös kohtaa "Sähkökytkentäkaaviokilpi", kun kytket yksikköön
sähkövirran.

Sähköjohtimien kytkentä

■ Virtakaapeli ja maadoitusjohdin
Irrota jakorasian kansi.
Vedä sitten johdot yksikköön läpivientireiän kautta ja liitä
tehonsyötön riviliittimeen (4P).
Muista laittaa osa suojattua vinyyliä jakorasiaan.

KOEKÄYTTÖ JA TESTAUS

1 Mittaa syöttöjännite ja varmista, että se on ilmoitetulla alueella.

2 Koekäyttö on suoritettava joko jäähdytys- tai lämmitystilassa.

Koekäyttö kauko-ohjaimella

1. Käynnistä järjestelmä painamalla ON/OFF-painiketta.

2. Paina TEMP- ja MODE-painiketta yhtä aikaa

3. Paina MODE-painiketta kaksi kertaa. ("Näyttöön tulee näkyviin " "
osoitukseksi siitä, että koekäyttötila on valittu.)

4. Koekäyttötila loppuu noin 30 minuutin kuluttua, ja yksikkö siirtyy
normaalitilaan. Lopeta koekäyttö painamalla ON/OFF-painiketta.

■ Varmista, että johdin kulkee läpivientialueen
kautta.

■ Tiivistä johdotuksen tekemisen jälkeen johdin ja
läpivientialue, jotta ulkopuolelta ei pääse
kosteutta ja pieneliötä sisään.

■ Kiedo eristysmateriaalia voimakkaiden ja
heikkojen sähköjohtojen ympärille alla olevan
kuvan mukaisesti.
(Muuten kosteus tai ulkopuolelta tulevat pieneliöt,
kuten hyönteiset, voivat aiheuttaa oikosulun
jakorasiassa.)

Kiinnitä niin, että rakoja ei jää.

HUOMAUTUS

■ Kun puristat johtoja, käytä toimitukseen kuuluvaa
puristinmateriaalia yllä olevan kuvan mukaisesti
estääksesi ulkoisen paineen kohdistumisen
johdotusliitoksiin, ja purista kunnolla.

■ Kun teet johdotusta, varmista että se on siisti eikä
nosta jakorasian kantta ylös, ja sulje sitten rasia
tiukasti. Kun kiinnität jakorasian kantta, varmista
ettei reunojen väliin jää johtimia.

■ Erota yksikön ulkopuolella heikko johdotus
(kauko-ohjaimen johto) ja vahva johdotus
(maadoitus ja virtajohdot) vähintään 50 mm:n
päähän toisistaan, jotta ne eivät kulje saman
kohdan läpi yhdessä. Läheisyys voi aiheuttaa
sähköisiä häiriöitä, toimintavikoja ja särkymisen.

11

2

4 5

1 Tiivistemateriaali (kiinnitetty)

2 Johdin

3 Johdotus reiän läpi

4 Yksikön ulkopuolella

5 Yksikön sisäpuolella

1 Sisällä oleva painettu piirilevy

2 Riviliitin (4P)

3 Virtakaapeli ja maadoitusjohdin

4 Johdotus reiän läpi

5 Puristin (lisävaruste)

VAROITUS

Älä käytä kierteitettyjä johtoja, jatkojohtoja tai tähti-
kytkentöjä tms., sillä ne voivat aiheuttaa ylikuumenemista,
sähköiskun tai tulopalon.

1 H05VV, 1,6 mm tai 2,0 mm
Jos johtimen pituus on yli 10 m, käytä 2,0 mm:n johdinta.

2 Kiinnitä johtimet tiukasti liittimien ruuveilla.

2

4

3

3 5

1

1
2
3

2 1
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Lämpöpumpulle

Valitse alin ohjelmoitava lämpötila jäähdytystilassa tai korkein
ohjelmoitava lämpötila lämmitystilassa.

■ Koekäyttöä ei välttämättä voi suorittaa jommassakummassa
tilassa huoneen lämpötilasta riippuen.

■ Kun koekäyttö on suoritettu, säädä lämpötila normaalille tasolle
(26°C–28°C jäähdytystilassa, 20°C–24°C lämmitystilassa).

■ Turvallisuuden vuoksi järjestelmä estää toiminnan käynnistä-
misen uudelleen 3 minuutin ajan sammutuksen jälkeen.

Vain jäähdytys

Valitse alin ohjelmoitava lämpötila

■ Koekäyttöä ei välttämättä voi suorittaa jäähdytystilassa huoneen
lämpötilasta riippuen.
Käytä kauko-ohjainta koekäyttöön alla olevien ohjeiden
mukaisesti.

■ Kun koekäyttö on suoritettu, aseta lämpötila normaalille tasolle
(26°C–28°C).

■ Turvallisuuden vuoksi järjestelmä estää toiminnan käynnistä-
misen uudelleen 3 minuutin ajan sammutuksen jälkeen.

3 Suorita testaus käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti sen
varmistamiseksi, että kaikki toiminnot ja osat, esim. kaihtimien
liike, toimivat kunnolla.

■ Ilmastointilaite vaatii hieman virtaa valmiustilassa. Jos
järjestelmää ei tulla käyttämään heti asennuksen jälkeen, sulje
katkaisin tarpeettoman virrankulutuksen estämiseksi.

■ Jos katkaisin laukeaa ja katkaisee ilmastointilaitteen virran,
järjestelmä palaa alkuperäiseen toimintatilaan, kun katkaisin
avataan uudelleen.

Testauskohdat

MUISTIINPANOJA

merkitse 
✓ kun 

tarkistettu Testauskohdat Oire

■ Sisä- ja ulkoyksiköt on 
asennettu oikein tukeville 
alustoille.

Putoaminen, värinä, melu

■ Ei kylmäainevuotoja. Riittämätön jäähdytys/
lämmitystoiminto

■ Kylmäainekaasu- 
ja nesteputki sekä 
sisätyhjennysletkun jatke 
on lämpöeristetty.

Vesivuoto

■ Poistoletku on asennettu 
oikein.

Vesivuoto

■ Järjestelmä on maadoitettu 
oikein.

Sähkövuoto

■ Yksiköiden välisiin 
johdinliitäntöihin on käytetty 
oikeita johtimia.

Ei toimi tai palovaurio

■ Sisä- tai ulkoyksikön 
ilmanotolla tai-poistolla on 
selvä reitti. Sulkuventtiilit ovat 
auki.

Riittämätön jäähdytys/
lämmitystoiminto

■ Sisäyksikkö vastaanottaa 
kauko-ohjaimen komennot.

Ei toiminnassa
Asennusopas
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