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1. ALKUSANAT
• Tämä asiakirja on Daikin CONVENI-PACK -asennusopas. Ennen 

yksikön asentamista lue tämä opas huolellisesti ja noudata siinä 
olevia ohjeita. Suorita asennuksen jälkeen koekäyttö ja varmista, 
että yksikkö toimii oikein. Selitä sen jälkeen käyttöoppaan avulla 
asiakkaalle kuinka laitetta käytetään ja kuinka se pidetään 
kunnossa.

• Varmista lopuksi, että asiakas säilyttää tämän oppaan 
käyttöoppaan lisäksi varmassa tallessa.

• Tämä opas ei kuvaa, kuinka sisäyksikkö asennetaan. 
Katso sitä varten asennusohjeet sisäyksikön asennusoppaasta.

1-1 Turvaohjeet
Lue nämä turvaohjeet huolellisesti ennen CONVENI-PACKin 
asentamista, ja varmista, että asennus suoritetaan oikein. 
Kun asennus on valmis, suorita koekäyttö vikojen varalta ja selitä 
asiakkaalle käyttöoppaan avulla, miten CONVENI-PACKia 
käytetään ja hoidetaan. Pyydä asiakasta säilyttämään asennusopas 
sekä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

Varoitus- ja huomautussymbolien merkitys

VAROITUS........Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuoleman.

HUOMAUTUS...Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai 
henkilövahinkoja, jotka voivat olla vakavia 
olosuhteiden mukaan.

VAROITUS

• Pyydä jälleenmyyjää tai ammattitaitoista henkilöä suorittamaan 
asennus.
Älä yritä asentaa CONVENI-PACKia itse. Väärin tehty asennus 
voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipaloja.

• Yksikkö täytyy asentaa valmistajan huoltohenkilön tai vastaavan 
pätevän henkilön toimesta.

• Asenna CONVENI-PACK tämän asennusoppaan ohjeiden 
mukaisesti.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai 
tulipaloja.

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

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

• Asenna CONVENI-PACK tukevalle alustalle, joka kestää sen 
painon.
Jos alusta on liian heikko, seurauksena voi olla laitteen 
putoaminen, mikä voi aiheuttaa vammoja.

• Suorita ilmoitettu asennustyö ottaen huomioon kovat tuulet, 
hirmumyrskyt tai maanjäristykset.
Jos asennuksen aikana ei toimita näin, seurauksena voi olla 
yksikön putoamisesta aiheutuvia tapaturmia.

• Varmista, että yksikölle on varattu erillinen virtapiiri ja että 
valtuutettu sähköurakoitsija on tehnyt kaikki sähkötyöt 
paikallisten lakien ja säädösten sekä tämän asennusoppaan 
mukaisesti.
Liian pieni virransyöttöpiirin teho tai sopimattomat 
sähkörakenteet saattavat aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.

• Varmista, että kaikki johdotukset ovat turvallisia, käyttävät 
ilmoitettuja johtimia ja että liitäntöihin tai johtimiin ei kohdistu 
rasitusta.
Huonosti tehdyt liitännät tai johtimien kiinnitykset voivat aiheuttaa 
epänormaalia lämmönmuodostusta tai tulipalon.

• Kun virtalähteen johdotus ja tiedonsiirtojohdot kytketään, aseta 
johdot niin, että säätörasian kansi voidaan kiinnittää tukevasti. 
Säätörasian kannen virheellinen asettaminen voi johtaa 
sähköiskuihin, tulipaloon tai liitäntöjen ylikuumenemiseen.

• Jos kylmäainekaasua pääsee vuotamaan asennuksen aikana, 
tuuleta alue välittömästi.
Jos kylmäainetta joutuu tekemisiin avotulen kanssa, myrkyllistä 
kaasua saattaa syntyä.

• Kun asennus on suoritettu, tarkista, ettei kylmäainekaasua 
vuoda.
Myrkyllistä kaasua saattaa muodostua, jos kylmäainekaasua 
vuotaa huoneeseen ja joutuu kosketuksiin tulenlähteen, kuten 
lämmittimen tai lieden, kanssa.

• Muista sammuttaa yksikkö, ennen kuin kosketat mitään 
sähköosaa.

• Älä kosketa kylmäaineputkista tai muilta alueilta vuotanutta 
kylmäainetta, sillä se voi aiheuttaa paleltuman.

• Älä anna lasten kiivetä ulkoyksikön päälle äläkä aseta mitään 
esineitä sen päälle. 
Seurauksena voi olla loukkaantuminen, jos yksikkö irtoaa ja 
putoaa.

• Muista maadoittaa CONVENI-PACK.
Älä maadoita yksikköä vesijohtoon, 
ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maahan. 
Puutteellinen maadoitustyö voi aiheuttaa sähköiskuja tai 
tulipaloja.
Salaman tai muun lähteen aiheuttama korkea syöksyvirta voi 
vaurioittaa CONVENI-PACKia.

• Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos maavuotokatkaisinta ei asenneta, seurauksena voi olla 
sähköisku tai tulipalo.

HUOMAUTUS

• Asenna poistoputket tämän asennusoppaan ohjeiden mukaisesti 
hyvän tyhjennyksen varmistamiseksi ja eristä putket vesihöyryn 
tiivistymisen estämiseksi.
Poistoputkien väärä asennus voi aiheuttaa sisätiloissa 
vesivuotoja ja omaisuusvahinkoja.
Suomi 1



• Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtajohto ja yhdysjohdot vähintään 
1 metrin päähän televisioista tai radioista kuvahäiriöiden tai 
kohinan ehkäisemiseksi.
(Saapuvan signaalin voimakkuuden mukaan 1 metrin etäisyys 
ei välttämättä riitä kohinan poistamiseen.)

• Älä asenna CONVENI-PACKia seuraaviin paikkoihin:
1. Paikat, joissa on mineraaliöljysumua, öljysumua tai 

esimerkiksi keittiöstä syntyvää höyryä.
Muoviosat voivat turmeltua ja irrota, mistä voi seurata 
vesivuoto.

2. Paikat, joissa syntyy syövyttävää kaasua, esimerkiksi 
rikkihappokaasua.
Kupariputkien tai juotettujen osien syöpyminen voi aiheuttaa 
kylmäainevuotoja.

3. Paikat, joiden lähellä on sähkömagneettista säteilyä lähettäviä 
laitteita.
Sähkömagneettinen säteily voit häiritä ohjausjärjestelmän 
toimintaa ja aiheuttaa yksikön toimintahäiriöitä.

4. Paikat, joissa tulenarkaa kaasua voi vuotaa, joiden ilmassa 
on hiilikuituja tai helposti syttyvää pölyä tai joissa käsitellään 
höyrystyviä tulenarkoja aineita, kuten tinneriä tai bensiiniä.
Yksikön käyttäminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa 
tulipalon.

5. Ajoneuvot, alukset ja muuta paikat, jotka aiheuttavat tärinää 
tai liikuttavat CONVENI-PACKia.
CONVENI-PACKiin voi tulla toimintahäiriö tai se voi aiheuttaa 
happivajeonnettomuuden kylmäainevuodon seurauksena.

6. Paikat, joissa on suuria jännitevaihteluita.
CONVENI-PACKin toiminta voi häiriintyä.

7. Paikat, joihin kerääntyy lehtiä tai joissa kasvaa paljon 
rikkaruohoa.

8. Paikat, joista voi tulla pienten eläinten suojapaikka.
Sähköosia koskettavat pieneläimet voivat aiheuttaa 
toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon.

• CONVENI-PACKia ei ole tarkoitettu käytettäväksi 
räjähdysalttiissa ympäristössä.

1-2 Tuotetta koskeva erikoishuomautus
[LUOKITUS]
• Tätä CONVENI-PACKia koskee ehto "laitteet, jotka eivät ole 

julkisessa käytössä".
• Katso kytkettävästä kotelosta ympäristöluokitus.

(EN60335-2-89)

[EMC-ominaisuudet]
Tämä järjestelmä on A-luokan tuote. Kotiympäristössä tuote voi 
aiheuttaa radiohäiriötä, jonka estämiseksi käyttäjä voi joutua 
suorittamaan tarpeelliseksi katsomansa toimenpiteet.

[KYLMÄAINE]
Tämä järjestelmä käyttää R410A-kylmäainetta.

HUOMAUTUS

Tämä yksikkö on valmiiksi täytetty tietyliä määrällä R410A-
kylmäainetta.
Älä koskaan avaa neste- ja kaasusulkuventtiiliä ennen kuin niin 
kerrotaan luvussa "9. TARKISTUKSET TÖIDEN VALMISTUMISEN 
JÄLKEEN".

• Kylmäainetta R410A on käsiteltävä erittäin huolellisesti, jotta 
järjestelmä pysyy puhtaana, kuivana ja tiiviinä.
Lue luku "6. KYLMÄAINEPUTKISTO" huolellisesti ja noudata 
näitä varotoimenpiteitä oikein.
A. Puhdas ja kuiva

Järjestelmään ei saa päästä vieraita aineita (mukaan lukien 
mineraaliöljyt, esim. SUNISO-öljy, ja kosteus).

B. Tiivis
Huolehdi järjestelmän tiiviydestä asennuksen aikana.
R410A ei sisällä klooria, ei tuhoa otsonikerrosta eikä vähennä 
maapallon suojausta haitallista ultraviolettisäteilyä vastaan.
R410A voi ilmakehään päästettynä pahentaa 
kasvihuoneilmiötä jonkun verran.

• Koska R410A on sekoitettu kylmäaine, vaadittava lisäkylmäaine 
on ladattava nestemäisessä tilassa. Jos kylmäaine on kaasuna, 
sen koostumus muuttuu ja järjestelmä ei toimi oikein.

• Täytä kylmäaine tarvittaessa. Katso lukua "9. TARKISTUKSET 
TÖIDEN VALMISTUMISEN JÄLKEEN" ja säätörasian kannessa 
olevaa kylmäaineen täytön ohjetta.

Käytettävää kylmäainetta koskevia tärkeitä tietoja
Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja. Älä päästä kaasuja ilmakehään.
Kylmäainetyyppi: R410A

GWP
(1)

-arvo: 1975
(1)

 GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali
* Arvo ilmaistaan F-kaasusäännöksinä (EY), nro 842/2006, liite I, 
osat 1 ja 2.
Kirjoita lähtemättömällä musteella
 tuotteeseen tehtaalla lisätty kylmäaine,
 asennuspaikalla lisätyn kylmäaineen määrä ja
 + kylmäaineen kokonaismäärä 

tuotteen mukana toimitettuun kylmäaineen lisäysmäärätarraan.

Täytetty etiketti on liimattava lähelle tuotteen täyttöporttia 
(esim. huoltokannen sisäpuolelle).

[SUUNNITELTU PAINE]
Koska järjestelmä on suunniteltu 3,8 MPa:n eli 38 baarin paineelle 
(R407C-yksiköt: 3,3 MPa tai 33 bar), putkien seinien paksuus tulee 
huolellisesti valita paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.

1-3 Jätehuoltovaatimukset
Yksikön purkaminen ja kylmäaineen, öljyn ja mahdollisten muiden 
osien käsittely on suoritettava asianmukaisten paikallisten ja 
kansallisten ohjeiden mukaisesti.

2. ENNEN ASENNUSTA

HUOMAUTUS

• Katso sisäyksikköä asennettaessa sisäyksikön mukana 
toimitettua asennusopasta.

• Lisävarusteita vaaditaan tuotteen asentamiseen. Katso tietoja 
lisävarusteesta.

2-1 Mukana toimitettavat varusteet
Seuraavat varusteet tulevat yksikön mukana. Varusteiden 
säilytyssijainti näytetään kuvassa.

Huom
Älä heitä mitään varusteita pois, ennen kuin asennus on valmis.

Nimi Pidike (1)
Nippuside 

(2)

Kaasu-
puolen 

lisäputki (1)

Kaasu-
puolen 

lisäputki (2)

Määrä 11 kpl 2 kpl 1 kpl 1 kpl

Muoto

Pieni

3

56

2

1

4 1 tuotteeseen tehtaalla lisätty 
kylmäaine: katso yksikön 
nimikilpi

2 asennuspaikalla lisätyn 
kylmäaineen määrä

3 kylmäaineen 
kokonaismäärä

4 Sisältää Kioton pöytäkirjan 
piiriin kuuluvia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja

5 ulkoyksikkö

6 kylmäainesylinteri ja 
lisäysputkisto
2 Suomi



2-2 Esimerkki järjestelmäkokoonpanosta

1 Käyttöopas 
2 Asennusopas 
3 Pidikkeet
4 Varusteputket (asennettu pohjakehykseen)

2-3 Sisäyksikön rajoitukset (jäähdytys ja 
pakastin)

• Sisäyksikön suunnittelupaine on 2,5 MPa tai enemmän.
• Asenna mekaaninen R410A-termostaattipaisuntaventtiili 

jokaiseen sisäyksikköön.
• Eristä mekaanisen termostaattipaisuntaventtiilin tunnistinosa.
• Asenna R410A-magneettiventtiili edellä kuvatun mekaanisen 

termostaattipaisuntaventtiilin (käytön enimmäispaine-ero 
3,5 MPa [35 bar] tai enemmän) ensiöpuolelle puolelle jokaiseen 
sisäyksikköön.

• Asenna suodatin edellä kuvatun magneettiventtiilin ensiöpuolelle 
jokaiseen sisäyksikköön. Määritä sihti käytetyn 
magneettiventtiilin ja mekaanisen termostaattipaisuntaventtiilin 
koon mukaan.

• Vedä reitti sisäyksikön lämmönvaihtimeen niin, että kylmäaine-
virtaus on ylhäältä alas.

• Kun asennat useita sisäyksiköitä, asenna ne samaan tasoon.
• Käytä sulatustyyppinä joko kierron ulkopuolista sulatusta tai 

sähkölämmitinsulatusta. Kuumalla kaasulla sulattavia malleja 
ei voida käyttää.

3. SIJOITUSPAIKAN VALINTA
Valitse asennukselle sijoituspaikka, joka täyttää seuraavat ehdot. 
Hanki asiakkaan lupa.

1. Tulenaran kaasun vuotaminen ei aiheuta tulipalon vaaraa.

2. Valitse yksikön asennuspaikka sellaiseksi, ettei laitteesta ulos 
purkautuva ilma eikä laitteen tuottama melu ole häiriöksi 
kenellekään.

3. Perustuksien on oltava riittävät kantamaan yksikön painon, 
ja lattian on oltava tasainen tärinän ja melun estämiseksi.

4. Ulkoyksikön ja sisäyksikön välisen putkiston pituus ei saa ylittää 
sallittua putkiston pituutta. (Katso "6. KYLMÄAINEPUTKISTO")

5. Sijainti, jossa yksikön imuventtiili ja ilmanpoistoventtiili eivät 
yleensä ole tuulta kohti. 
Suoraan imu- tai ilmanpoistoventtiileihin puhaltava tuuli häiritsee 
yksikön toimintaa.
Asenna tarvittaessa este tuulen torjumiseen.

6. Yksikön ympärillä on oltava riittävästi tilaa huoltotoimenpiteiden 
suorittamista varten sekä tuloilman ja lähtöilman vaatima 
vähimmäistila. 
(Katso vähimmäistilavaatimukset luvusta Asennustilaesimerkit.)

Asennustilaesimerkit
• Seuraavan kuvan mukainen vaadittava asennustila on viite 

jäähdytyskäyttöä varten, kun ulkolämpötila on 32°C. 
Jos ulkolämpötila ylittää 32°C tai lämpökuorma ylittää 
ulkoyksikön enimmäistehon, suurenna etäisyyksiä ilman 
tulopuolella seuraavan kuvan mukaisesti.

• Asennuksen aikana asenna yksiköt sopivimman kaavan 
mukaisesti suunniteltuun sijaintiin, ja huomioi kulkuväylät ja tuuli.

• Jos asennettavien yksiköiden määrä on suurempi kuin seuraavan 
kuvan kaavassa, asenna yksiköt niin, että oikosulkuja ei tule.

• Yksikön edessä olevaa tilaa varten tulee miettiä myös paikallista 
kylmäaineputkistoa varten tarvittavaa tilaa, kun yksiköitä 
asennetaan.

• Jos seuraavan kuvan työskentelyolosuhteet eivät päde, 
ota yhteyttä jälleenmyyjään tai suoraan Daikiniin.

Nimi
Nestepuolen 

varusteputki (1)
Nestepuolen 

varusteputki (2)

Määrä 1 kpl 1 kpl

Muoto

Nimi
Nestepuolen 

varusteputki (3)
Nestepuolen 

varusteputki (4)
Muut

Määrä 1 kpl 1 kpl 1 kpl kutakin

Muoto

• Käyttöopas
• Asennusopas
• Yhdenmukaisuus-

vakuutus (PED)
• LISÄKYLMÄAINEEN 

TÄYTTÖ -tarra

Nimi Ulkoyksikkö Tehostinyksikkö

Muoto

Nimi

Sisäyksikkö

Ilmastointilaite

Jäähdytys

Puhaltimen 
kierukka

Kotelo

Muoto

Nimi

Sisäyksikkö
Ohjaus-
paneeli 

(sulatus)

Varoitus
paneeli

Kaukosäädin 
(ilmastointi-

laitetta 
varten)

Pakastin

Puhaltimen 
kierukka

Kotelo

Muoto

1, 2, 3

4

Suomi 3



HUOMAUTUS) Kaavat 1 ja 2
• Etupuolen seinäkorkeus on korkeintaan 1500 mm.
• Imupuolen seinäkorkeus on korkeintaan 500 mm.
• Sivujen seinäkorkeus – ei rajoitusta
• Jos korkeus ylitetään, laske seuraavan sivun kuvan h1 ja h2, 

ja lisää h1/2 etupuolen huoltotilaan ja h2/2 imupuolen 
huoltotilaan.

HUOMAUTUS

1. Invertteri-CONVENI-PACK voi aiheuttaa AM-radiotaajuus-
energian synnyttämää sähkökohinaa. Tutki, minne pää-
CONVENI-PACK ja sähköjohdot asennetaan, jotta ne ovat 
riittävän etäällä stereolaitteista, tietokoneista yms.
Erityisesti paikoissa, joissa on heikko kantavuus, jätä vähintään 
3 metrin tila sisäkaukosäätimille, aseta virtajohdot ja 
tiedonsiirtojohdot läpivienteihin, ja maadoita läpiviennit.

2. Kun asennat sijaintiin, jossa on runsaita lumisateita, toteuta 
seuraavat varotoimet lumen varalle.
• Varmista, että pohja on riittävän korkealla, jotta lumi ei tuki 

ilmanottoja.
• Kiinnitä lumisuojapeite (valinnainen varuste)
• Irrota takailmanottoritilä, jotta lunta ei keräänny ripoihin.

3. Jos tiivistyvää vettä saattaa pudota alakertaan (tai 
jalkakäytävälle) riippuen lattian kunnosta, ota tämä huomioon 
erimerkiksi asentamalla keskustippavesiallas (myydään 
erikseen).

4. R410A-kylmäaine ei ole myrkyliistä, syttyvää eikä vaarallista. 
Jos kylmäainetta pääsee kuitenkin vuotamaan, sen pitoisuus voi 
ylittää sallitun raja-arvon huoneen koosta riippuen. Tämän vuoksi 
voi olla tarpeen estää mahdollinen vuoto. 
Katso lisätietoja kohdasta Rakennetiedot.

4. YKSIKÖN KÄSITTELY
1. Päätä kuljetusreitti.

2. Jos trukkia käytetään, aseta trukin haarukat yksikön pohjassa 
olevien suurien aukkojen läpi.

1 Aukko (suuri)
2 Haarukka 
3 Kuljetushakojen kiinteät ruuvit
4 Kuljetushaka (keltainen)
Jos yksikkö ripustetaan, käytä kangashihnaa, jotta yksikkö ei 
vahingoitu. Pidä seuraavat kohdat mielessä ja ripusta yksikkö 
seuraavassa kuvassa näytetyn toimenpiteen mukaisesti.
• Käytä hihnaa, joka on riittävän vahva kantamaan yksikön 

painon.
• Käytä 2 vyötä, jotka ovat vähintään 8 m pitkiä.
• Aseta ylimääräistä kangasta paikkoihin, joissa kotelo on 

yhteydessä hihnaan, jotta se ei vahingoittuisi.
• Nosta yksikkö ja varmista, että sitä nostetaan painopisteen 

keskeltä.

1 Vyöhihna
2 Lisäkangas
3 Vyöhihna
4 Lisäkangas
5 Aukko

3. Poista asennuksen jälkeen suuriin aukkoihin kiinnitetty 
kuljetushaka (keltainen).

Huom
Käytä täytekangasta haarukassa, jotta pohjakehyksen pinnoite 
ei irtoa ja jotta ruostetta ei pääse muodostumaan, kun tuot yksikön 
korroosionestokäsittelyyn haarukkatrukilla.

≥10 ≥10 ≥10
≥20

≥10
≥20

≥50
≥100

≥50
≥100

≥200
≥400 ≥400

≥50 ≥50

≥200

≥3
00

≥3
00

≥3
00

≥5
00

≥1
00

≥5
00

≥3
00

≥5
00

≥1
00

≥5
00

<Kun asennettu yhtenä yksikkönä>
(Kaava 1) HUOMAUTUS)

(Kaava 2) HUOMAUTUS) (Kaava 2) HUOMAUTUS)

(Kaava 3) (Kaava 3)

(Kaava 1) HUOMAUTUS)
<Kun asennettu sarjaan>

Etupuoli
Etupuoli

Etupuoli

Etupuoli

Etupuoli

Etupuoli

Ei seinäkorkeuden 
rajoitusta

Ei seinäkorkeuden 
rajoitusta

Imu
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la
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Etu
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A

B15
00

50
0

h2

E
tu
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i

Huoltotila

Huoltotila

Im
up

uo
li

h1

h1 = A (todellinen korkeus) – 1500
h2 = B (todellinen korkeus) – 500
X = 500 + h1/2 tai suurempi
Y = 300 + h2/2 tai suurempi
(Y = 100 + h2/2 tai suurempi)
[Sulkeissa olevat arvot ovat kaavaa 2 varten]

≥1500

≥1
50

0
≥1

50
0

≥1500

≥1500

Haarakytkin, 
ylikuormakatkoja
(Maavuotokatkaisin)

Haarakytkin, 
ylikuormakatkoja
(Maavuotokatkaisin)

Ohjauspaneeli
Varoituspaneeli

Kotelo (mm)

1

2
4

3

1 2
3

4

5
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5. YKSIKÖN SIJOITTAMINEN
• Varmista, että yksikkö on asennettu tarpeeksi vahvalle alustalle, 

jotta estetään tärinä ja äänihaitat.
• Alustan ympäristönmitan on oltava suurempi kuin yksikön jalkojen 

leveys (66 mm) ja sen on tuettava yksikköä.
Jos suojakumi halutaan kiinnittää, kiinnitä se alustan koko 
pinnalle.

• Alustan korkeuden tulee olla vähintään 150 mm maasta.
• Kiinnitä yksikkö alustaan perustapulteilla. (Käytä neljää 

kaupallisesti saatavilla olevaa M12-tyyppistä perustapulttia, 
-mutteria ja -aluslaattaa.)

• Perustapultit tulee asettaa 20 mm sisään.

Huom
• Kun asennat katolle, varmista, että katto on riittävän kestävä ja 

että työstä tehdään vedenpitävää.
• Varmista, että koneen ympärillä oleva alue tyhjentyy oikein 

asettamalla vedenpoistourat alustan ympärille.
Poistovesi poistuu joskus ulkoyksiköstä sen ollessa käynnissä.

• Jos CONVENI-PACK on suolaista tai 
erittäin suolaista vettä kestävää 
tyyppiä, käytä muovialuslaattojen 
kanssa toimitettuja muttereita 
tuotteen kiinnittämiseen 
perustapultteihin (katso oikealla 
olevaa kuvaa).
Muttereiden ruostumattomuus menetetään, jos mutterien 
kiristysosien pinnoite irtoaa.

6. KYLMÄAINEPUTKISTO

Putkistotyön tekijöille
• Älä koskaan avaa sulkuventtiiliä, ennen kuin niin neuvotaan 

luvuissa "7. ASENNUSPAIKALLA TEHTÄVÄ JOHDOTUS" 
ja "8-3 Laitteen ja asennusolosuhteiden tarkistaminen".

• Älä käytä juoksutetta juottamisen ja kylmäaineputkien liittämisen 
aikaan. Käytä juottamiseen fosforikuparikovajuotetta (BCuP-2: 
JIS Z 3264/B-Cu 93P-710/795: ISO 3677), joka ei vaadi 
juoksutinta. Klooripohjainen juoksute aiheuttaa putkiston 
syöpymistä. Lisäksi fluoria sisältävä juoksute vaikuttaa 
haitallisesti kylmäaineputkistoon esimerkiksi heikentämällä 
kompressorin koneöljyä.

HUOMAUTUS

• Kaikki kenttäputket on annettava ammatillisesti lisensoidun 
kompressoriasentajan tehtäväksi, ja tehdyn työn on täytettävä 
asianmukaiset eurooppalaiset ja kansalliset vaatimukset.

[Varotoimet aiempien kylmäaineputkistojen/lämmönvaihtimien 
uudelleenkäyttöä varten]

Pidä seuraavat kohdat mielessä, jos käytät uudelleen olemassa 
olevia kylmäaineputkistoja/lämmönvaihtimia.
Puute voi aiheuttaa toimintahäiriön.
• Älä käytä olemassa olevaa putkistoa seuraavissa tilanteissa. 

Ota sen sijaan käyttöön uusi putkisto.
• Putkisto on eri kokoa.
• Putkiston vahvuus ei ole riittävä.
• Aiemmin käytetyn CONVENI-PACKin kompressori on 

aiheuttanut toimintahäiriön.
Haitalliset vaikutukset, joita voi aiheutua jäännöksistä, kuten 
kylmäaineöljyn hapettumisesta ja kalkin muodostumisesta, 
on otettu huomioon.

• Jos sisäyksikkö tai ulkoyksikkö on irrotettu putkistosta pitkäksi 
aikaa.
Veden ja pölyn pääseminen putkistoon on otettu huomioon.

• Kupariputki on syöpynyt.
• Aiemmin käytetyn CONVENI-PACKin kylmäaine oli muuta kuin 

R410A-kylmäainetta (esim. R404A / R507 tai R407C). 
Yhdistelmäkylmäaineen kontaminaatio on otettu huomioon.

• Jos paikallisen kylmäaineputkiston keskellä on hitsattuja 
liitäntöjä, tarkista ne kaasuvuotojen varalta.

• Muista eristää liitäntäputkisto.
Neste- ja kaasuputkien lämpötilat ovat seuraavat:
Nesteputken tulon vähimmäislämpötila

20°C (ilmastointipuoli)
  5°C (jäähdytyspuoli)

Kaasuputken tulon vähimmäislämpötila: 
    0°C (ilmastointipuoli)
–20°C (jäähdytyspuoli)

Jos paksuus ei riitä, lisää eristemateriaaleja tai uusi olemassa 
olevat eristemateriaalit.

• Uusi eristemateriaalit, jos eristemateriaali on hapertunut.
Pidä seuraavat kohdat mielessä, jos käytät uudelleen olemassa 
olevia lämmönvaihtimia
• Yksiköt, joissa ei ole riittävää suunniteltua painetta (koska tämä 

tuote on R410A-yksikkö), vaativat alhaisemman vaiheen 
suunnitelluksi paineeksi 2,5 MPa [25 bar].

• Yksiköt, joihin reitti lämmönvaihtimesta on vedetty niin, 
että kylmäaineen virtaus on alhaalta ylös.

• Yksiköt, joissa on syöpynyt kupariputkisto tai tuuletin.
• Yksiköt, jotka ovat saattaneet saastua ulkopuolisella materiaalilla, 

kuten roskilla tai muulla lialla.

20
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≥100

≥100

≥100
≥100

≥100

Kulmareikä-
perustus

Itsenäinen 
perustus

Palkkiperustus 
(vaaka)

Palkkiperustus 
(pysty)

Tuotteen keskipiste Tuotteen keskipiste

Pohjan muoto

1240
1102
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Perustuspultin piste 
(4–15 × 22,5)

(yksikkö: mm)

Pohjan leveys ja pohjapulttien sijainnit

Muovialus-
levyt
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6-1 Putkimateriaalin valitseminen
• Varmista, että käytettävän putkiston sisä- ja ulkopuoli ovat puhtaita eikä niissä ole epäpuhtauksia, kuten rikkiä, oksidia, pölyä, haketta, öljyä 

ja rasvaa tai vettä.
On toivottavaa, että putkistossa voi olla öljyä enintään 30 mg jokaista 10 metriä kohden.

• Käytä seuraavantyyppistä kylmäaineputkistoa.
Materiaali: Saumaton fosforipelkistetty kupariputki (C1220T-O enimmäisulkohalkaisijalle 15,9 mm ja C1220T-1/2H 

vähimmäisulkohalkaisijalle 19,1 mm)
Kylmäaineputkiston koko ja seinämän paksuus: Määritä koko ja paksuus seuraavan taulukon mukaisesti.
(Tämä tuote käyttää R410A-kylmäainetta. O-tyypin kestettävä paine ei välttämättä riitä, jos sitä käytetään putkistossa, jonka 
vähimmäishalkaisija on 19,1 mm. Varmista sen vuoksi, että käytät 1/2 H -tyyppiä, jonka vähimmäispaksuus on 1,0 mm.
Jos käytetään O-tyypin putkistoa, jonka vähimmäishalkaisija on 19,1 mm, vaaditaan 1,2 mm:n vähimmäispaksuus. Hehkuta silloin 
jokainen liitos.)

• Varmista, että putkityöt suoritetaan seuraavan taulukon olosuhteissa.

Yksisuuntaisen putken sallittu enimmäispituus 
(vastaava pituus)

Sisäyksikön ja 
ulkoyksikön korkeuden 
enimmäisero

Korkeusero yksikön jäähdyttimen ja kotelon välillä

yksikkö ulkoyksikön alapuolella

yksikkö ulkoyksikön yläpuolella

a + b + c + d1 ≤ 130 m (d1 on d tai e sen mukaan, kumpi on pidempi)

a2 + b2 + e1 ≤ 130 m (e1 on d2 tai e2 sen mukaan, kumpi on pidempi)

b + c + d1 ≤ 30 m (d1 on d tai e sen mukaan, kumpi on pidempi)

b2 + e1 ≤ 30 m (e1 on d2 tai e2 sen mukaan, kumpi on pidempi)

H1, H2 ≤ 35 m (huomautus)

H1, H2 ≤ 10 m

H3 ≤ 5 m

H4 ≤ 0,5 m

Haaraputkien enimmäispituus 
(todellinen pituus)

Korkeusero ilmastointilaitteen sisäyksiköiden välillä

Huom.: Lukko vaaditaan 5 metrin välein ulkoyksiköstä.

<Kylmäaineputkiston pituus>

<Kylmäaineputkiston koko>
(Jäähdytys)

Ulkoyksikön puoli
Putkien koko (mm)
Nesteputki Kaasuputki
50 m tai vähemmän 50~130 m 50 m tai vähemmän 50~130 m

Haaroitusalueiden välinen putkisto
(B, b, C, c)

Haaroitusalueiden ja yksiköiden 
välinen putkisto

Valitse putkisto seuraavasta taulukosta myötävirtaan liitettyjen sisäyksiköiden 
kokonaiskapasiteetin mukaan.

Haarautumisen jälkeinen koko ei saa ylittää minkään vastavirtaputken kokoa.

φ9,5 × 0,8 (O-tyyppi) φ12,7 x 0,8 (O-tyyppi)

φ9,5 × 0,8 (O-tyyppi)
φ6,4 × 0,8 (O-tyyppi)

φ9,5 × 0,8 (O-tyyppi)φ15,9 x 1,0 (1/2H-tyyppi tai H-tyyppi)
φ19,1 x 1,0 (1/2H-tyyppi tai H-tyyppi)
φ22,2 x 1,0 (1/2H-tyyppi tai H-tyyppi)
φ25,4 x 1,0 (1/2H-tyyppi tai H-tyyppi)

φ25,4 x 1,0 (1/2H-tyyppi tai H-tyyppi) φ28,6 x 1,2 (1/2H-tyyppi tai H-tyyppi)

Sisäyksiköiden kokonaiskapasiteetti haarautumisen jälkeen
Alle 1,0 kW

φ12,7 x 0,8 (O-tyyppi)1,0 kW tai enemmän ja alle 6,0 kW
6,0 kW tai enemmän ja alle 9,9 kW
9,9 kW tai enemmän ja alle 14,5 kW
14,5 kW tai enemmän ja alle 18,5 kW
18,5 kW tai enemmän

Kaasuputken koko Nesteputken koko

(Ilmastointi)

Ulkoyksikön puoli
Putkien koko (mm)
Nesteputki Kaasuputki
50 m tai vähemmän 50~130 m 50 m tai vähemmän 50~130 m

Haaroitusalueiden välinen putkisto
(B2, b2)

Haaroitusalueiden ja yksiköiden 
välinen putkisto

Valitse putkisto seuraavasta taulukosta myötävirtaan liitettyjen 
sisäyksiköiden kokonaiskapasiteetin mukaan.

Haarautumisen jälkeinen koko ei saa ylittää minkään vastavirtaputken kokoa.

φ9,5 × 0,8 (O-tyyppi) φ12,7 x 0,8 (O-tyyppi)

φ9,5 × 0,8 (O-tyyppi)

φ12,7 x 0,8 (O-tyyppi)

φ15,9 x 1,0 (1/2H-tyyppi tai H-tyyppi)
φ19,1 x 1,0 (1/2H-tyyppi tai H-tyyppi)
φ22,2 x 1,0 (1/2H-tyyppi tai H-tyyppi)

φ25,4 x 1,0 (1/2H-tyyppi tai H-tyyppi) φ28,6 x 1,2 (1/2H-tyyppi tai H-tyyppi)

Sisäyksiköiden kokonaiskapasiteetti haarautumisen jälkeen
Alle 16,0 kW
16,0 kW tai enemmän ja alle 22,4 kW
22,4 kW tai enemmän ja alle 28,0 kW

Kaasuputken koko Nesteputken koko

Ulkoyksikön ja ensimmäisen haaran 
välinen putki (A, a)

Ulkoyksikön ja ensimmäisen haaran 
välinen putki (A2, a2)

Jos sisäyksikön liitosputken koko ylittää yllä olevassa taulukossa näytetyn haaraputken koon, 
suurenna liitosputken kokoa sisäyksikön lähellä ennen sen liittämistä.

Jos sisäyksikön liitosputken koko ylittää yllä olevassa taulukossa näytetyn haaraputken koon, 
suurenna liitosputken kokoa sisäyksikön lähellä ennen sen liittämistä.

Jos ei liitäntää 
tehostinyksikköön Ulkoyksikkö

Kotelo
Yksikön 
jäähdytin

Ilmasto-
intilaite

Nesteputket
Kaasuputket

Korkeusero

Huomautus
Kun liitetään tehostinyksikkö, 
katso tehostinyksikön 
asennusopasta.
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6-2 Suojaus likaantumista vastaan putkia 
asennettaessa

Suojaa putkisto, jotta sen sisään ei pääse kosteutta, pölyä, likaa jne.

Huom
Varo pölyä ja likaa erityisen huolellisesti silloin, kun vedät putkia 
seinien läpi ja kun vedät putkien reunoja ulkokuoreen.

6-3 Putkiliitäntä
• Suorita typpipermutaatio tai typpipuhallus juottamisen aikana.

Ilman typpipermutaatiota tai typpipuhallusta suoritettu 
juottaminen hapettaa pahasti putkien sisäpintoja, mikä vaikuttaa 
haitallisesti jäähdytysjärjestelmien venttiilien ja kompressorien 
toimintaan ja estää normaalin toiminnan.

• Juottamisen aikana vapautetun typen paineensäädin tulisi olla 
asetettu arvoon 0,02 MPa (noin 0,2 kg/cm

2
: sen verran, että 

poskessa tuntuu pieni tuulenvire).

Huom
Älä käytä hapettumisen estoaineita juottaessasi putkiston saumoja.
Sen jäännös voi tukkia putkia ja rikkoa laitteita.

6-4 Kuivaajan asennus

HUOMAUTUS

Tämä tuote vaatii, että kuivaaja asennetaan nesteputkistoon paikan 
päällä.
(Yksikön käyttö ilman kuivaajan asentamista voi aiheuttaa 
laitteistovian.)

Valitse kuivaaja seuraavasta taulukosta:

• Liitä kuivaaja nesteputkeen jäähdytyspuolella.
• Asenna kuivaaja vaakasuuntaisesti aina kun mahdollista.
• Asenna kuivaaja niin lähellä ulkoyksikköä kuin mahdollista.
• Asenna kuivaajan korkki välittömästi ennen juottamista 

(estämään ilmassa olevan kosteuden imeytymisen).
• Noudata kuivaajan käyttöoppaan ohjeita, jotka liittyvät kuivaajan 

juottamiseen.
• Korjaa mahdolliset juottamisesta aiheutuneet kuivaajan palaneet 

maalit. Ota yhteyttä valmistajaan, jos haluat lisätietoja 
korjaamiseen käytettävästä maalista.

• Virtaussuunta on määritetty joissain kuivaajissa.
Aseta virtaussuunta kuivaajan käyttöoppaan mukaisesti. 
(Nestemäinen kylmäaine virtaa ulkoyksiköstä sisäyksikköön.)

6-5 Kylmäaineputkiston liitännät

HUOMAUTUS

• Kaasu- ja nestesulkuventtiilien lisäksi tässä yksikössä on 
huoltosulkuventtiili (katso seuraava kuva).

• Älä käytä huoltosulkuventtiiliä*.
(Huoltosulkuventtiilin tehdasasetus on "auki". Jätä tämä venttiili 
aina auki käytön aikana. Jos yksikköä käytetään venttiilin ollessa 
kiinni, seurauksena voi olla kompressorivika.)

1. Ohjeet putkien ulostuomiseen
Paikallinen yksiköiden välinen putkisto voidaan liittää joko eteen 
tai sivuille (pohjan läpi) seuraavan kuvan mukaisesti.
Kun vedät pohjan läpi, käytä pohjakehyksessä olevaa 
läpivientiaukkoa.

Läpivientiaukon avaamista koskevat varotoimet
• Avaa alustaan kehykseen läpivientiaukko poraamalla sen 

ympärillä olevat 4 koveraa osaa 6 mm:n terällä.

• Varo vahingoittamasta koteloa
• Kun läpivientiaukot on avattu, suosittelemme purseiden 

irrottamista ja reunojen maalaamista korjausmaalilla ruostumisen 
estämiseksi.

• Kun vedät sähköjohtoja läpivientiaukkojen läpi, suojaa johtoja 
eristysputkella tai holkeilla, jotta johdot eivät vahingoitu.

Paikka Asennuksen kesto Suojausmenetelmä

Ulkona
Yli kuukausi Litistä putken pää

Alle kuukausi Suojaa putken pää 
litistämällä tai teipilläSisällä Kestosta riippumatta

Malli
Vaadittava kuivaajaydin 

(suositeltu tyyppi)

LRYEQ16AY1

160 g (100 % molekyylisiivilää 
vastaava)
(DML164/DML164S: Danfossin 
valmistama)

Kylmäaineputki

Säädin

Käyttöventtiili
Teippaus

Typpi

Typpi

Juotoskohta

Nestepuolen sulkuventtiili 
(huoltoportin kanssa)

Kaasupuolen sulkuventtiili 
(huoltoportin kanssa)

* Huoltosulkuventtiili

* Huoltosulkuventtiili

Liitäntä oikealla puolella

Liitäntä edessä
Liitäntä vasemmalla puolella

Läpivientiaukko

Kovera osa 
(4 kohtaa)

Pora
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2. Litistettyjen putkien poisto
Jos kylmäaineputkisto yhdistetään ulkoyksikköön, poista 
väliputkisto noudattamalla seuraavaa toimenpidettä.
Katso luvusta Sulkuventtiilien käyttötapa tietoja sulkuventtiilin 
käsittelystä.

VAROITUS

Irrota litistetyt putket, kun putkistossa oleva kylmäainekaasu on 
otettu talteen.
Kovajuotteen sulattamisesta voi aiheutua putkiston puhkeaminen ja 
vammoja, ellei kaikkea putkistossa olevaa kylmäainekaasua oteta 
talteen.

Sulkuventtiilien käyttötapa
Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät sulkuventtiileitä.

HUOMAUTUS

• Älä avaa sulkuventtiiliä, ennen kuin luvussa "8-3 Laitteen ja 
asennusolosuhteiden tarkistaminen" määritetyt vaiheet on 
suoritettu.
Älä jätä sulkuventtiileitä auki ellei virta ole kytketty, muuten 
kylmäaine voi tiivistyä kompressoriin ja päävirtapiirin eristys voi 
heikentyä.

• Varmista, että käytät erillistä työkalua sulkuventtiilin käsittelyyn. 
Sulkuventtiili ei ole taustalevytyyppinen. Liiallinen voima voi 
rikkoa venttiilin.

• Huoltoporttia käyttäessäsi käytä täyttöletkua.
• Varmista, että kylmäainevuotoa ei ole sen jälkeen, kun venttiilin 

kansi ja korkki on kiristetty hyvin.

<Kiristysmomentti>
Katso seuraavasta taulukosta kunkin mallin sulkuventtiilien koot ja 
vastaavien sulkuventtiilien kiristysmomenttiarvot.

Sulkuventtiilien koot

<Avaustapa>
1. Poista venttiilin kansi ja kierrä akselia vastapäivään 

kuusioavaimella.
2. Kierrä akselia, kunnes se pysähtyy.
3. Kiristä venttiilin kansi tiukasti. Katso edellä olevasta taulukosta 

koon mukainen kiristysmomentti.

<Sulkemistapa>
1. Poista venttiilin kansi ja käännä akselia myötäpäivään 

kuusioavaimella.
2. Kiristä akselia, kunnes akseli on yhteydessä venttiili tiivistysosan 

kanssa.
3. Kiristä venttiilin kansi tiukasti. Katso edellä olevasta taulukosta 

koon mukainen kiristysmomentti.

<Varotoimenpiteet venttiilin kantta käsiteltäessä>
• Varo vahingoittamasta tiivisteosaa.
• Kun venttiilin kansi kiinnitetään, käytä ruuvin lukitusainetta 

ruuvikierteeseen.
• Älä käytä ruuvin lukitusainetta (laippamutterikäyttöön) tiivisteosan 

kohdalla.
• Varmista, että kiinnität venttiilin kannen tiukasti, kun käytät 

venttiiliä. Katso luvusta Sulkuventtiilien käyttötapa tietoja 
venttiilin kiristysmomentista.

Menettely 1
Varmista, että sulku-
venttiili on suljettu.

Menettely 4
Sulata juotosmateriaali 
polttimella ja irrota 
litistetty putkisto 
(suuri), kun litistetyssä 
putkistossa oleva 
kaasu on purkautunut.

Menettely 2
Liitä täyttöletku nestepuolen 
ja kaasupuolen sulkuventtiilien 
huoltoportteihin ja poista 
kaasi litistetystä putkistosta.

Menettely 3
Katkaise litistetty putkisto (pieni) sopivalla 
työkalulla, kuten putkenkatkaisimella, 
ja avaa poikkileikkaus tarkistaaksesi, 
että öljyä ei ole jäljellä.
Huom.: Jos poikkileikkauksesta tulee öljyä, 
katkaise litistetty putkisto (suuri) 
putkenkatkaisimella ja poista litistetty putkisto.

Litistetty putkisto

Huoltoportti
Neste- ja 
kaasupuolen sulkuventtiilit

Putkisto tuotteen puolella

Huoltoportti
Täyttöletku

Asennuspaikan putkisto

Litistetty putkisto (suuri)
Litistetty putkisto (pieni)

Katkaise

Nestepuolen sulkuventtiili Ø9,5

Kaasupuolen sulkuventtiili Ø25,4

Sulku-
venttiilien 

koot

Kiristysmomentti N•m (sulkeutuu myötäpäivään)

Akseli (venttiilirunko)
Venttiilin 

kansi
Huoltoportti

Ø9,5 5,4~6,5
Kuusioavain: 

4 mm
13,5~16,5

11,5~13,9

Ø25,4 27,0~33,0
Kuusioavain: 

8 mm
22,5~27,5

Huoltoportti

Venttiilin kansi

Kuusiokolo

VarsiTiivistysosa

Ruuvikierre
Käytä ruuvilukitetta

Tiivistysosa
Älä käytä ruuvilukitetta

Sulkuventtiili 
Osa venttiilin 
kannen kiinnittämistä.

Venttiilin kansi
8 Suomi



<Varotoimenpiteet huoltoporttia käsiteltäessä>
• Huoltoporttia käyttäessäsi käytä täyttöletkua työntötangolla.
• Kun korkki kiinnitetään, käytä ruuvin lukitusainetta 

ruuvikierteeseen.
• Älä käytä ruuvin lukitusainetta (laippamutterikäyttöön) tiivisteosan 

kohdalla.
• Varmista, että kiinnität korkin tiukasti työn jälkeen. Katso luvusta 

Sulkuventtiilien käyttötapa tietoja korkin kiristysmomentista.

HUOMAUTUS

Käytä ruuvin lukitusainetta venttiilin kannen kiinnitykseen ja 
huoltoportin ruuvikierteeseen.
Muuten tiivistyvä vesi voi päästä sisään ja jäätyä. Sen vuoksi 
kylmäaineen kaasuvuoto tai kompressorin toimintahäiriö voi olla 
seurausta korkin epämuodostumisesta tai vauriosta.

3. Kylmäaineputkiston liittäminen ulkoyksiköihin

Edestä liitettynä
Irrota sulkuventtiilin kansi liittämistä varten.

Sivulta liitettynä (pohja)
Irrota pohjakehyksen läpivientiaukko ja vedä putket pohjakehyksen 
alta.

HUOMAUTUS

• Varmista, että kentällä asennettu putkisto ei kosketa muita putkia, 
pohjakehystä eikä muita yksikön sivulevyjä.

<Putkiin liittyvät varotoimet>
Pidä mielessäsi seuraavat asiat, kun suoritat putkien haaroituksen.

• Kun haaroitat nesteputkiston, käytä Y-liitosta ja haaroita se 
vaakatasossa. Tämä estää kylmäaineen epätasaisen virtauksen.

• Kun haaroitat kaasuputkiston, käytä T-liitosta ja haaroita se niin, 
että haaroittunut putki on pääputken yläpuolella (katso alla oleva 
kuva). Tämä estää kylmäaineöljyn pysymisen sisäyksikössä, joka 
ei ole käytössä.

• Käytä T-liitosta kaasukylmäainehaaraa varten ja liitä pääputkeen 
ylhäältä.

• Varmista, että kaasuputken vaakasuuntainen osa kallistuu 
alaspäin ulkoyksikköön (katso edellä oleva kuva).

• Jos ulkoyksikkö on ylempänä, tee kaasuputkeen lukko 5 metrin 
välein ulkoyksiköstä. Tämä varmistaa, että öljy palaa sujuvasti 
ylöspäin kallistuvassa putkessa.

7. ASENNUSPAIKALLA TEHTÄVÄ 
JOHDOTUS

Sähkötöiden tekijöille
• Muista asentaa vikavirtasuojakytkin. Tuote sisältää 

invertterilaitteen. Jotta maavuotokatkaisijaan ei tulisi 
toimintahäiriötä, varmista, että maavuotosuojakatkaisija kestää 
harmonisen häiriön.

• Älä käytä CONVENI-PACKia, ennen kuin kylmäaineputkistoon 
liittyvä työ on valmis, muuten kompressori ei toimi.

• Älä irrota mitään sähköosia, kuten termistoreja tai antureita, kun 
liität virtajohtoja tai tiedonsiirtojohtoja. Kompressoriin voi tulla 
toimintahäiriö, jos CONVENI-PACKia käytetään, kun sellaisia 
sähköosia on irrotettu. 

HUOMAUTUS

• Kaikki kenttäjohdotus ja komponentit on annettava ammatillisesti 
pätevän sähköasentajan tehtäväksi, ja tehdyn työn on täytettävä 
asianmukaiset eurooppalaiset ja kansalliset vaatimukset.

• Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua virtalähdettä. Älä 
koskaan käytä jonkin toisen laitteen kanssa jaettua virtalähdettä.

• Älä milloinkaan asenna vaihekondensaattoria. Koska tässä 
yksikössä on invertteri, vaiheensiirtokondensaattorin 
asentaminen huonontaa tehokertoimen parannustehoa. Lisäksi 
se saattaa aiheuttaa onnettomuuden, koska korkeataajuisten 
aaltojen takia kondensaattori kuumentuu tavanomaisesta 
poikkeavasti.

• Jatka johdotustyötä vasta, kun olet katkaissut kaiken virran.
• Valitse virtakaapeli paikallisten ja kansallisten vaatimusten 

mukaisesti.
• Tämä kone sisältää invertterilaitteen. Kytke maadoitus ja jätä 

varaus poistaaksesi muiden laitteiden vaikutuksen vähentämällä 
invertterilaitteen aiheuttamaa häiriötä ja estämällä virtavuotoa 
muodostumasta tuotteen ulkokuoreen.

Tiivistysosa
Älä käytä ruuvilukitetta Ruuvikierre

Käytä ruuvilukitetta

Hattu

[2] Kaasupuolen sulkuventtiili
 (Ilmastointilaite)

Nestepuolen varusteputki (2)
Kaasupuolen lisäputki (2)

Juotos

[3] Kaasupuolen sulkuventtiili
 (Jäähdytin)
[4] Nestepuolen sulkuventtiili
 (Jäähdytin)

Nestepuolen varusteputki (1)

Kaasupuolen lisäputki (1)

[1] Nestepuolen sulkuventtiili
 (Ilmastointilaite)

[2] Kaasupuolen sulkuventtiili
 (Ilmastointilaite)

[3] Kaasupuolen sulkuventtiili
 (Jäähdytin)
[4] Nestepuolen sulkuventtiili
 (Jäähdytin)[1] Nestepuolen sulkuventtiili

 (Ilmastointilaite)

Kaasupuolen lisäputki (3)

Kaasupuolen lisäputki (4)

Kaasupuolen lisäputki (hankitaan erikseen)

Juotos Juotos

Nestepuolen varusteputki (3)
Nestepuolen varusteputki (4)

Läpivientiaukko
Irrota irti lyötävät auko

Nestepuolen lisäputki (hankitaan erikseen)

Nesteputket

Vaakasuora pinta
±30° tai vähemmän

Näkymä A-nuolen suunnastaA

Y-liitos

Kaasuputket

T-liitos

Pääputkisto

Sisäyksikön puoli

Ulkoyksikön puoli

Haaraputkisto
Kallista putkistoa alaspäin

Haaraputkisto
Kallista putkistoa 
alaspäin

Pääputkisto
Kallista putkistoa alaspäin

T-liitos
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• Älä kytke maajohtoa kaasuputkiin, jäteputkiin, 
ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maajohtoon.
Kaasuputket: voivat räjähtää tai syttyä tuleen, jos kaasua 
vuotaa.
Viemäriputket: maadoitus ei ole mahdollista, jos käytetään kovia 
muoviputkia.
Puhelimen maajohdot ja ukkosenjohdattimet: vaarallisia 
ukkosen iskiessä maadoituksen sähköpotentiaalin epätavallisen 
nousun vuoksi.

• Muista asentaa vikavirtasuojakytkin.
Tämä yksikkö käyttää invertteria. Asenna maavuotokatkaisija, 
joka pystyy käsittelemään suuria harmonisia yliaaltovirtoja, jotta 
voisit estää maavuotokatkaisijan toimintahäiriöt.

• Erityisesti maavioilta suojaavaa maavuotokatkaisijaa tulisi 
käyttää yhdessä pääkytkimen tai johdotuksen sulakkeen kanssa.

• Sähköjohdotus on tehtävä tämän oppaan kytkentäkaavioiden ja 
ohjeiden mukaisesti.

• Älä käytä laitetta ennen kuin kylmäaineputkisto on valmis.
(Jos laitetta käytetään ennen putkitöiden tekemistä, kompressori 
voi vaurioitua.)

• Älä koskaan poista termistoria, anturia jne. kun kytket virta- ja 
tiedonsiirtojohtoja.
(Jos laitetta käytetään ilman termistoria, anturia jne., kompressori 
voi vaurioitua.)

• Tässä tuotteessa on vastavaihesuojauksen ilmaisin, joka toimii 
vain kun virta on kytkettynä. Jos virtakatkokset ovat mahdollisia 
tai yksikköä käyttävä virta menee päälle ja pois tuotteen ollessa 
käynnissä, kiinnitä vastavaihesuojausvirtapiiri. Tuotteen käyttö 
vastavaiheessa voi rikkoa kompressorin ja muita osia.

• Kiinnitä virtajohto tiukasti. Virran kytkeminen silloin, kun N-vaihe 
puuttuu tai on väärä, vaurioittaa yksikköä.

• Älä koskaan liitä virransyöttöä vastavaiheessa. 
Yksikkö ei voi toimia tavallisesti vastavaiheessa.
Jos kytket laitteen vastavaiheessa, vaihda keskenään kaksi 
kolmesta vaiheesta.

• Varmista, että sähkön epäsymmetriasuhde on korkeintaan 2 %. 
Jos se on tätä suurempi, yksikön käyttöikä lyhenee.
Jos suhde on yli 4 %, yksikkö sammuu ja sisäyksikön 
kaukosäätimeen tulee virhekoodi.

• Liitä johto hyvin käyttämällä määritettyä johtoa ja kiinnitä se 
pidikkeellä ilman liitinosiin (sähköjohtojen liitin, 
tiedonsiirtojohtojen liitin ja maadoitusliitin) kohdistuvaa ulkoista 
painetta.

• Asenna kytkin, jonka avulla voit kytkeä kaikki navat irti 
päävirransyötöstä.
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7-1 Koko järjestelmän johdotusesimerkki

Huom
• Käytä eristysputkea virtajohdoille.
• Varmista, että heikko sähköjohdotus (kaukosäätimelle, 

yksiköiden välillä jne.) ja virtajohdotus eivät kulje toistensa 
lähellä. Pidä ne vähintään 50 mm erossa toisistaan.
Läheisyys voi aiheuttaa sähköisiä häiriöitä, toimintavikoja ja 
särkymisen.

• Varmista, että liität virtajohdon virtariviliittimeen ja kiinnität sen 
luvun "7-2 Sisäänvedettävä johdotus" ohjeiden mukaisesti.

• Älä liitä virransyöttöä riviliittimeen, joka on tarkoitettu 
tiedonsiirtojohdoille varoitus-, hälytys- ja käyttölähtöä sekä 
etäkäyttökytkintä varten. Muuten koko järjestelmä vaurioituu.

• Tiedonsiirtojohdot tulisi liittää luvussa "7-3 Virtajohdotus" 
kuvatulla tavalla.

• Kiinnitä johdotus pidikkeellä, kuten eristysnippusiteellä, jotta se ei 
joudu kosketuksiin putkiston kanssa.

• Muotoile johdot niin, että rakenteet, kuten säätörasian kansi, eivät 
väänny, ja sulje kansi kunnolla.

7-2 Sisäänvedettävä johdotus
• Vedä korkeajännitejohdot (virransyöttöjohdot, maadoitusjohdot ja 

varoitus-, hälytys- ja käyttöjohdot) yksikön sivussa tai edessä 
olevien läpivientiaukkojen tai pohjakehyksen läpivientiaukkojen 
kautta.

• Vedä matalajännitejohdot (etäkäyttökytkimille) yksikön edessä 
olevien läpivientiaukkojen tai johtotulon kautta.

Huom
• Avaa läpivientiaukot vasaralla tai vastaavalla.
• Kun läpivientiaukot on avattu, suosittelemme purseiden 

irrottamista ja reunojen maalaamista korjausmaalilla ruostumisen 
estämiseksi.

Jäähdytyksen ajastin
Pakastimen ajastin

Rele

Hälytyspaneeli

Varoituslähtö
Huomiolähtö

AC 220–240 V
(Huomautus 2)

Haarakytkin
Ylijännitesuoja-
katkaisin

Jäähdytyksen käyttölähtö (huomautus 2)

Pakastimen käyttölähtö

Sisä-
yksikkö

Tehostinyksikkö

Kauko-ohjauskytkin
(Huomautus 1)

Kauko-ohjain

Tulo-lähtö Lähtö-lähtö

Termostaatti sisälämpötilan säätöön
Jäänpoiston valmistumistermostaatti
Solenoidiventtiili

Sähkömagneettinen kontaktori
(Jäänpoistolämmitin)
Jäänpoistolamppu

Integroitu lämmitysohjauslevy (hankitaan erikseen)

Pakastimen ajastin

Jäähdytyksen ajastin 

Pakastinta varten
Jäähdytintä varten

ST-ohjain

Kotelorajapinta

Varoitus-
tulo

Anturin 
tulo

Pakastinkotelo

Jäähdytysyksikön jäähdytin

Jäähdytyskotelo

Jäähdytyskotelo

3-vaiheinen 380–415 V
Maavuotokatkaisin
(korkeataajuustyyppinen)
(maadoitusvika-, ylikuormitus- 
ja oikosulkusuojausta varten)

AC 220–240 V
Maavuotosuoja-
katkaisin
(korkeataajuus-
tyyppinen)
(maadoitusvika-, 
ylikuormitus- ja 
oikosulkusuojausta 
varten)

(Huomautus 1)
Kauko-ohjauskytkin

Maavuotosuojakatkaisin
(maadoitusvika-, ylikuormitus- 
ja oikosulkusuojausta varten)

E1H

Ulkoyksikkö

Huomio-
tulo
Varoitus-
tulo

Huomautus 1. Käytä etäkytkintä varten jännitteetöntä kosketinta mikrovirtaa varten (korkeintaan 1 mA, 12 VDC)
Huomautus 2. Varoituksen, hälytyksen kokonaisteho: 0,5 A tai vähemmän, AC 220–240 V.
 Toimintanäytön teho: 0,5 A tai vähemmän, AC 220–240 V.

(Huomautus 2)

Läpiviennin suojus
Leikkaa varjostettu alue

Kytkentätarra
(ohjausrasian kannen takapuolella)

Putkijohto
Putken ulostulo

Suurjännitejohdot

Pienjännitejohdot
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• Kun vedät sähköjohtoja läpivientiaukkojen läpi, suojaa johtoja 
eristysputkella tai holkeilla, jotta johdot eivät vahingoitu.

• Jos pienet eläimet saattaisivat päästä yksikön sisään, tuki 
mahdolliset aukot (viivoitettu alue) erikseen hankittavalla 
materiaalilla.

7-3 Virtajohdotus

<Virtajohdotus>

1 Virransyöttö (3-vaiheinen 380~415)
2 Ylijännitesuojakatkaisija (maavuotosuojakatkaisija), kaikkien 

napojen irrotuskytkin
3 Maadoitusjohto
4 Virransyötön riviliitin
5 Kiinnityksen eristyssuojukset
6 Kiinnitä virransyöttöjohdot vaiheille L1, L2, L3 ja N, tässä 

järjestyksessä, mukana toimitetulla pidikkeellä (1) 
muovipidikkeeseen.

7 Kiinnitä maadoitusjohto virransyöttöjohtoon (vaihe N) mukana 
toimitetulla pidikkeellä (1).

8 Maadoitusjohto
Suorita johdotus niin, että maadoitusjohto ei ole kosketuksissa 
kompressorin johtimiin. Muuten syntyvällä häiriöllä voi olla 
haitallinen vaikutus muihin laitteisiin.

9 Maadoitusliitin
10 • Kun yhteen liittimeen kytketään kaksi johtoa, kytke ne niin, 

että puristuskoskettimien takaosat ovat toisiaan kohden.
• Varmista myös, että ohuempi johto on päällä ja kiinnitä 

molemmat johdot samanaikaisesti muovikoukkuun 
lisäpidikkeellä (1).

Virtapiiriä, turvalaitetta ja kaapelointia koskevat vaatimukset 
(X1M~X4M-riviliitin)
• Yksikön kytkentöjä varten tarvitaan virtapiiri (katso seuraava 

taulukko). Piirin on oltava vaadittujen turvalaitteiden suojaama, 
ts. pääkytkin, hidas sulake kullekin vaiheelle ja 
maavuotosuojakatkaisija.

• Vikavirtasuojakytkimiä käytettäessä varmista, että käytössä on 
nopea (1 sekunti tai vähemmän) 200 mA:n vikavirtasuojakytkin.

• Käytä vain kuparijohtimia.
• Käytä eristettyä johtoa virtajohtona.
• Valitse virtakaapelin tyyppi ja koko paikallisten ja kansallisten 

vaatimusten mukaisesti.
• Paikalliset johtojen määritykset ovat standardin IEC60245 

mukaisia.
• Käytä johtotyyppiä H05VV, kun suojattuja putkia käytetään.
• Käytä johdintyyppiä H07RN-F, kun ei käytetä suojattuja putkia.

Huomattavaa koskien julkisen sähköenergiahuollon laatua

Tämä laitteisto noudattaa standardia:

 EN/IEC61000-3-11
(1)

 edellyttäen, että järjestelmän impedanssi 
Zsys on pienempi tai yhtä suuri kuin Zmax ja

 EN/IEC61000-3-12
(2)

 edellyttäen, että oikosulkuteho Ssc on 
suurempi tai yhtä suuri kuin Ssc-vähimmäisarvo

käyttäjän syötön ja julkisen järjestelmän rajapintapisteessä. 
Laitteiston asentajan tai käyttäjän vastuulla on varmistaa – 
neuvottelemalla tarvittaessa jakeluverkko-operaattorin kanssa – että 
laitteisto liitetään vain syöttöjärjestelmään, jonka:

 Zsys on pienempi tai yhtä suuri kuin Zmax ja
 Ssc on suurempi tai yhtä suuri kuin Ssc -vähimmäisarvo.

(1) Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, joka asettaa 
jännitemuutosten rajat.
Julkisten pienjännitejärjestelmien liitettyjen laitteiden, joiden 
nimellisvirta on ≤75 A, jännitevaihtelut ja värinä

(2) Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, joka asettaa 
julkisiin pienjännitejärjestelmiin liitettyjen laitteiden, joiden 
vaihekohtainen tulovirta on >16 A ja ≤75 A, tuottamien 
yliaaltovirtojen rajat.

Käyttölähtöjohtojen liitännät
• Kytke käyttölähtöjohdot X2M-riviliittimeen ja pidikkeeseen 

seuraavan kaavion mukaisesti:

X2M-johdon tiedot

Läpivientiaukko
(pienjännitejohdot)

Läpivientiaukko
(suurjännitejohdot)

Purse

NL 1 L 2 L 3

B

1

2

3

4

5

6
7

9
10

8

Riviliitin Kutistustyyppinen liitin Johdin: kapea
Nippuside (1)

Johdin: paksu

Muovikoukku

Vaihe ja 
taajuus

Jännite
Piirin 

vähimmäis-
ampeerit

Suositel-
tavat 

sulakkeet

LRYEQ16AY1 φ3, 50 Hz 380–415 V 35,2 A 40 A

Zmax (Ω) Ssc-vähimmäisarvo

LRYEQ16AY1 0,24 1038KVA

Sähköjohdon paksuus 0,75~1,25 mm
2

Johtojen enimmäispituus 130 m

Nippuside (1)
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HUOMAUTUS

• Katso lukua "7-1 Koko järjestelmän johdotusesimerkki", kun liität 
käyttölähtöjohtoa.
Kompressorivika voi olla seurauksena, jos käyttölähdön johtoja ei 
ole liitetty.

Varoitus- ja hälytysjohtojen liitännät
• Kytke varoitus- ja hälytysjohdot X4M-riviliittimeen ja pidikkeeseen 

seuraavan kaavion mukaisesti:

X4M-johdon tiedot

Huom: Muista eristää liitettävä laite. 

Etäkäyttökytkimen johtojen liitännät
• Kun asennat etäkäyttökytkintä, kiinnitä se seuraavan kaavion 

mukaisesti:

X3M-johdon tiedot

HUOMAUTUS

• Käytä etäkytkintä varten jännitteetöntä kosketinta mikrovirtaa 
varten (korkeintaan 1 mA, 12 VDC)

• Jos etäkäyttökytkintä käytetään yksikön käynnistämiseen ja 
sammuttamiseen, aseta käyttökytkin asentoon REMOTE.

<Liittimien liittämiseen liittyvät varotoimet>
• Varmista, että käytät rengastyyppisiä puristusliittimiä 

eristyssuojusten kanssa.
• Käytä määritettyjä sähköjohtoja johdotukseen ja kiinnitä johdot 

niin, että riviliittimeen ei kohdistu ulkoista voimaa.

• Käytä sopivaa ruuvimeisseliä liitinruuvien kiristämiseen.
Liian pieni ruuvimeisseli vahingoittaa ruuvipäitä eikä voi kiristää 
ruuveja kunnolla.

• Älä kiristä liitinruuveja liikaa, muuten ruuvit voivat vahingoittua.
• Katso seuraavasta taulukosta liitinruuvien kiristysmomentti.

• Irrota maadoitusjohto jousilaatan lovesta ja vedä johto varovasti, 
jotta muut johdot eivät jää kiinni jousilaattaan. Muuten 
maadoitusjohto ei välttämättä saa riittävän hyvää kosketusta ja 
johdon maadoitus voidaan menettää.

• Älä viimeistele kerrattuja johtoja juottamalla.

7-4 Yksiköiden sisäpuolen johdotus
• Kiinnitä ja vedä virta- ja tiedonsiirtojohdot lisäpidikkeen (1), (2) 

ja (3) avulla seuraavan kuvan mukaisesti.
• Vedä maadoitusjohto niin, että se ei ole kosketuksissa 

kompressorin johtimiin. Jos maadoitusjohto joutuu kosketuksiin 
kompressorin johtimien kanssa, se vaikuttaa haitallisesti muihin 
laitteisiin.

• Varmista, että mikään johto ei koske putkiin (viivoitetut alueet 
kuvassa).

• Tiedonsiirtojohtojen on oltava vähintään 50 mm:n päässä 
virtajohdoista.

• Kun johtotyöt on tehty, varmista, että säätörasian sähköosissa 
ei ole löysiä liitäntöjä.

1 Putkijohto
2 Suorita johdotus huolellisesti, jotta johdot eivät kosketa porttia
3 Kun reitität korkeajännitejohtoja (virransyöttöjohdot, 

maadoitusjohdot, varoitus-/hälytys-/käyttölähtöjohdot) 
vasemmalta puolelta

4 Paikallisten putkien liitäntä
5 Virransyötön riviliitin (X1M)
6 X2M-riviliitin käyttölähtöä varten
7 Maadoituksen riviliitin
8 Kun reitität korkeajännitejohtoja (virransyöttöjohdot, 

maadoitusjohdot, varoitus-/hälytys-/käyttölähtöjohdot) oikealta 
puolelta

9 Kun reitität korkeajännitejohtoja (virransyöttöjohdot, 
maadoitusjohdot, varoitus-/hälytys-/käyttölähtöjohdot) edestä

10 Etäkäyttökytkimen riviliitin (X3M)
11 Kun reitität etäkäyttökytkimen johtoja johtoaukosta
12 Eroa vähintään 50 mm
13 Tuki
14 Suorita johdotus huolellisesti, jotta kompressorin äänieristys ei 

irtoa
15 Tuki
16 Kiinnitetty tuen takaosaan mukana toimitetulla pidikkeellä (2)
17 Kiinnitetty tuen takaosaan mukana toimitetulla pidikkeellä (2)

Sähköjohdon paksuus 0,75~1,25 mm
2

Johtojen enimmäispituus 130 m

Sähköjohdon paksuus 0,75~1,25 mm
2

Johtojen enimmäispituus 130 m

Kiinnityksen 
eristyssuojukset Kiinnitä johdot mukana 

toimitetulla pidikkeellä

X3M 21

Kiinnitä 
etäkäyttökytkin 
muovilohkoon 
nippusiteellä 
(hankitaan erikseen).

Kutistustyyppinen liitin

Eristysholkki

Virtajohto

Ruuvikoko Kiristysmomentti (N•m)

M8 (Virransyötön riviliitin)
5,5 – 7,3

M8 (Maadoitus)

M4 (X2M) 2,39 – 2,91

M3,5 (X3M) 0,79 – 0,97

Kutistustyyppinen liitin

Jousilaatta

Irti leikattu osa 

6

8

1112917

3

2

1

13

15 5

4

14

16

10

7
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HUOMAUTUS

Kun sähkötyöt on tehty, varmista ettei säätörasian missään 
sähköosissa ole irronneita liittimiä.

8. TARKASTUS JA PUTKIEN ERISTYS
Putkistotöiden tekijöille, sähkötöiden tekijöille ja 
koekäyttäjille

• Älä koskaan avaa sulkuventtiiliä ennen kuin päävirransyötön 
eristysmittaus on valmis. Mitatusta eristysarvosta tulee 
alhaisempi, jos mittaus tehdään, kun sulkuventtiili on auki.

• Kun tarkastus ja kylmäaineen täyttö on suoritettu, avaa 
sulkuventtiili. Kompressoriin tulee toimintahäiriö, jos 
CONVENI-PACKia käytetään, kun sulkuventtiilit ovat kiinni.

8-1 Ilmatiiviystesti ja tyhjökuivaus
Kylmäaine on suljettu yksikön sisään.
Varmista, että sekä neste- että kaasusulkuventtiili on 
kiinni, kun ilmatiiviyttä kokeillaan tai kun paikallista 
putkistoa tyhjiökuivataan.

[Putkistotyön tekijöille]
Kun putkistotyö on valmis, suorita seuraava tarkastus huolellisesti.
• Varmista, että CONVENI-PACK kestää painetta oikein ja että 

ulkopuoliset aineet eivät pääse sisään, käyttämällä R410A-
kylmäaineelle tarkoitettuja työkaluja.

• Ilmatiiviys
Paineista järjestelmän korkeapaineosa (nesteputkisto) arvoon 
3,8 MPa (38 bar) ja järjestelmän matalapaineosa (kaasuputkisto) 
sisäyksikön (erikseen hankittava) suunniteltuun paineeseen (*1) 
huoltoportista (*2) (älä ylitä suunniteltua painetta). Järjestelmän 
lasketaan selviytyvän kokeesta, jos paine ei laske 24 tunnin 
kuluessa.
Jos paine laskee, etsi ja korjaa vuodot.

• Alipainekuivaus
Liitä alipainepumppu sekä neste- että kaasuputkien 
huoltoportteihin (*) vähintään 2 tunniksi ja alipaineista yksikkö 
arvoon –100,7 kPa tai alhaisemmaksi. Jätä sitten yksikkö 
vähintään 1 tunnin ajaksi paineeseen –100,7 kPa tai 
alhaisempaan ja tarkista, että alipainemittarin lukema ei nouse. 
Jos paine nousee, järjestelmään on jäänyt vettä tai 
järjestelmässä on vuoto.

*1 Ota etukäteen yhteyttä valmistajaan, kun haluat lisätietoja 
sisäyksikön (hankitaan erikseen) suunnitellusta paineesta.

*2 Katso etupaneelin ohjetarrasta (alla) huoltoportin sijainti.

HUOMAUTUS

• Suorita ilmatiiviyden kokeilu ja tyhjiökuivaus tarkasti sekä neste- 
että kaasusulkuventtiilin huoltoporttien kautta.

• Käytä täyttöletkuja (kukin toimitettu työntötangon kanssa), kun 
käytät huoltoporttia.

Jos putkistoon on päässyt vettä
Suorita ensin yllämainittua alipainekuivausta 2 tunnin ajan 
seuraavissa tapauksissa:
Tuote asennetaan sateisen kauden aikana, putkistoon voi tiivistyä 
kastetta pitkän asennustyöjakson aikana tai putkistoon voi päästä 
sadevettä muista syistä.
Sen jälkeen muodosta enintään 0,05 MPa:n paine typpikaasulla 
(alipaineen tuhoaminen) ja alipaineista yksikkö arvoon –100,7 kPa 
tai alhaisempaan 1 tunnin ajaksi alipainepumpulla 
(alipainekuivaus).
Toista alipaineen tuhoaminen ja alipainekuivaus, jos paine ei laske 
arvoon –100,7 kPa tai alemmas vähintään 2 tunnin alipaineistuksen 
jälkeen. Jätä sitten yksikkö vähintään 1 tunnin ajaksi alipainetilaan ja 
tarkista, että alipainemittarin lukema ei nouse.

8-2 Lämpöeristystyö
• Muista suorittaa putkien lämpöeristys sen jälkeen, kun olet 

suorittanut ilmatiiviyden kokeilun ja tyhjiökuivauksen.
• Muista suorittaa neste- ja kaasuputkien lämpöeristys 

liitäntäputkissa. Muuten seurauksena voi olla vesivuoto.
• Eristä neste- ja kaasuliitäntäputkisto. Muuten seurauksena voi 

olla vesivuoto. Katso seuraavasta taulukosta yleisiä ohjeita 
eristyksen paksuuden valitsemiseen.

• Nesteputken tulon vähimmäislämpötila
20°C (ilmastointipuoli)
  5°C (jäähdytyspuoli)

Kaasuputken tulon vähimmäislämpötila
    0°C (ilmastointipuoli)
–20°C (jäähdytyspuoli)

• Vahvista kylmäaineputkien eristemateriaalia lämpöasennuksen 
ympäristön mukaan. Muuten eristemateriaalin pinnalle voi 
tiivistyä vettä.

Mittariputki
Täyttöletku

• Varmista, että CONVENI-PACK kestää 
painetta oikein ja että ulkopuoliset aineet 
(vesi, lika ja pöly) eivät pääse sisään, 
käyttämällä R410A-kylmäaineelle 
tarkoitettua paineensäätömittaria ja 
täyttöletkua. R410Akylmäaineelle 
tarkoitetut työkalut ja R407Ckylmäaineelle 
tarkoitetut työkalut eroavat ruuvien 
tiedoilta.

Alipainepumppu

• Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, että 
pumpun öljy ei valu takaisin järjestelmään, 
kun pumppu ei ole käytössä.

• Käytä alipainepumppua, joka voi 
muodostaa alipaineen jopa arvoon 
–100,7 kPa (5 Torr tai –755 mmHg) 
saakka.

Kaasu 
ilmatiiviyden 
testaukseen

• Typpikaasu

Ohjetarran sijainti

Tarra

Paineenalennusventtiili

Ty
pp

i

Käytetään kylmä-
aineen lisäämiseen

Sä
iliö

(n
ou

su
pu

tke
n 

ka
ns

sa
)

Mittari Alipainepumppu

Asennettava putkistoHuom.:

Paineensäätömittarin 
ja alipainepumpun liittäminen

R410A

Ilmastoinnin 
sisäyksikköön 

Jäähdytyksen 
sisäyksikköön

Sulkuventtiilin 
huoltoportti

Nestepuolen 
sulkuventtiili

Ulkoyksikkö

Kaasupuolen 
sulkuventtiili

Venttiili

Täyttö-
letku
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• Jos sulkuventtiileihin tiivistyvä vesi voi valua sisäyksikön puolelle 
eristemateriaalin ja putkien välissä olevasta välistä, koska 
ulkoyksikkö on asennettu sisäyksikön yläpuolelle tai muusta 
syystä, tee tarpeelliset toimenpiteet, kuten liitosten tiivistäminen 
(katso edellä oleva kuva).

• Kiinnitä putkilähdön kansi, kun läpivientiaukko on avattu. Jos 
pienet eläimet voivat päästä putkiston lähdön läpi, tuki putkiston 
lähtö sopivalla materiaalilla (erikseen hankittava), kun olet 
suorittanut vaiheet luvusta "10. KYLMÄAINEEN TÄYTTÖ" 
(katso seuraavat kuvat).
Käytä putkistolähtöä tarvittaviin töihin luvun "10. KYLMÄAINEEN 
TÄYTTÖ" vaiheiden aikana (esim. täyttöletkua käytettäessä).

Huom
• Kun läpivientiaukot on avattu, suosittelemme purseiden 

irrottamista ja reunojen sekä niitä ympäröivien alueiden 
maalaamista korjausmaalilla ruostumisen estämiseksi.

8-3 Laitteen ja asennusolosuhteiden 
tarkistaminen

Muista tarkistaa seuraavat asiat.

<Sähkötöiden tekijöille>
Katso "7-2 Sisäänvedettävä johdotus".

1. Varmista, että virtajohdoissa ei ole vikoja eikä muttereita ole 
löysällä.
Katso "7-3 Virtajohdotus".

2. Onko päävirtapiirin eristys heikentynyt?
Mittaa eristys ja tarkista, että eristys on vaadittavan arvon 
yläpuolella paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.

<Putkitöiden tekijöille>

1. Varmista, että putkien koko on oikea.
Katso "6-1 Putkimateriaalin valitseminen".

2. Varmista, että eristystyöt on tehty. 
Katso "8-2 Lämpöeristystyö".

3. Varmista, että kylmäaineputkistossa ei ole vikoja.
Katso "6. KYLMÄAINEPUTKISTO".

9. TARKISTUKSET TÖIDEN 
VALMISTUMISEN JÄLKEEN

• Varmista, että seuraavat työt on suoritettu asennusoppaan 
mukaisesti.
 Putkityöt
 Johtotyöt
 Ilmatiiviystesti ja alipainekuivaus
 Sisäyksikön asennustyö
 Lisäyksikön asennustyö

(lisäyksikköliitännän kanssa)

10. KYLMÄAINEEN TÄYTTÖ

Kylmäaineen täyttäjälle

Käytä R410A-kylmäainetta kylmäaineen täyttöön.
R410A-kylmäainesylinteriin on maalattu vaaleanpunainen raita.

Varoitus Sähköiskuvaroitus

• Sulje säätörasian kansi hyvin ennen virran kytkemistä.
• Ennen kuin kytket virran päälle, katso säätörasian kannen 

(vasemmalla puolelle olevan) tarkastusreiän kautta, että RUN-
kytkin on OFF-asennossa.
Jos RUN-kytkin on ON-asennossa, tuuletin saattaa pyöriä.

• Käytä eristettyä tankoa painikkeiden käyttämiseen 
sähkökomponenttirasian tarkastusluukun kautta.
Jos kosketat jännitteisiä osia, voit saada sähköiskun, sillä tämä 
toimenpide täytyy suorittaa virta kytkettynä.

• Tarkista ulkoyksikön piirilevyn (A1P) LED-merkkivalot 
säätörasian kannen (oikealla puolella olevan) tarkastusreiän 
kautta, kun ulkoyksikkö on kytketty päälle (katso kuva).
(Kompressori ei toimi noin 10 minuutin aikana sen jälkeen, kun 
ulkoyksikkö ja ilmastointisisäyksikkö on kytketty päälle.
H2P sammutetaan, kun se on tilassa, jossa järjestelmää voidaan 
käyttää. (H3P jatkaa vilkkumista)

VAROITUS

• Käytä suojavarusteita (esim. suojahansikkaita ja -laseja) 
kylmäaineen täytön aikana.

• Kiinnitä huomiota tuulettimen pyörimiseen aina, kun etupaneeli 
on auki työskentelyn aikana.
Tuuletin voi pyöriä jatkuvasti jonkin aikaa sen jälkeen, kun 
ulkoyksikkö sammuu.

[Kylmäaineen lisääminen]

HUOMAUTUS

• Katso luvusta Sulkuventtiilien käyttötapa tietoja sulkuventtiilien 
säätötavasta.

• Älä koskaan täytä nestemäistä kylmäainetta suoraan 
kaasulinjasta. Nesteen pakkautuminen voi aiheuttaa 
kompressorivian.

• Katso huolto-oppaasta ohjeita kylmäaineen lisäämisestä, kun 
sisäyksiköt on yhdistetty vain ilmastointilaitteiston puolelle tai vain 
jäähdytyslaitteiston puolelle.

Nestepuolen 
sulkuventtiili

Kaasupuolen 
sulkuventtiili

Sisä-/ulkoyksikön 
keskinäisliitäntäputket Eristysmateriaali

Tiivistys yms.

Nestepuolen 
putkistoLohko 

Kaasupuolen putkisto
Avaa läpivientireikä 
kohdassa

Putken 
lähtöreiän kansi

Tarkastusreikä 
(vasen puoli)

Tarkastusreikä 
(oikea puoli)

Ohjausrasia

Tarkastusreikä (vasen puoli) 
(ohjausrasian vasen yläosa)

Tarkastusreikä (oikea puoli)
(ohjausrasian oikea yläosa)

Ohjausrasian kansi

LED
(H1~8P)

Nosta tämä kieleke 
ylös ja avaa kansi.

Tarkastus-
reiän kansi

REMOTE- ON OFF

RUN-kytkin 
(tehdasasetus: OFF)
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• Kun ainoa yhdistetty sisäyksikkö on ilmastointilaite (kun koteloa ei 
ole yhdistetty ilmastointipuolelle), katso huolto-oppaasta ohjeita 
kylmäaineen lisäämisestä. 

1. Kylmäaine täytyy merkitä tähän tuotteeseen. Laske täytettävän 
kylmäaineen määrä laskemiseen tarkoitetun tarran mukaisesti.
Kylmäaineen lisäysmäärän laskentaohjeet on kuvattu sivulla 18.

2. Lisää kylmäainetta noudattamalla seuraavia ohjeita.
Katso luvusta "8-1 Ilmatiiviystesti ja tyhjökuivaus" ohjeet 
kylmäainesylinterin liittämiseen.

(1) Kytke sisäyksikkö ja ohjauspaneeli päälle.
Älä kytke ulkoyksikköä päälle.

(2) Täytä kylmäaine nestepuolen sulkuventtiilin huoltoportista.
(3) Jos laskettua kylmäaineen määrää ei voida täyttää, käytä 

järjestelmää seuraavien vaiheiden mukaisesti ja jatka 
kylmäaineen täyttöä.
a. Avaa kaasusulkuventtiili kokonaan ja säädä 

nestesulkuventtiilin avautumista (*1).
b. [Varoitus/Sähköiskuvaroitus]

Käynnistä ulkoyksikkö.
c. [Varoitus/Sähköiskuvaroitus]

Kytke ulkoyksikön RUN-kytkin päälle ja lisää kylmäainetta, 
kun ulkoyksikkö on käynnissä.

d. Kytke ulkoyksikön RUN-kytkin pois päältä, kun määritetty 
määrä kylmäainetta on lisätty.

e. [Huomautus] 
Avaa kaasu- ja nestepuolen sulkuventtiilit kokonaan 
viipymättä. Muuten nestesulun seurauksena voi olla putkien 
räjähdys.

*1 Sylinterin sisäinen paine putoaa, kun sylinterissä on jäljellä vain 
vähän kylmäainetta. Tällöin yksikköä ei voi täyttää, vaikka 
nestesulkuventtiilin avautumista säädettäisiin. Vaihda tässä 
tilanteessa sylinteri sellaiseen, jossa on enemmän kylmäainetta 
jäljellä.
Lisäksi jos putkisto on pitkä, täyttäminen nestesulkuventtiilin 
ollessa kokonaan kiinni voi johtaa suojajärjestelmän 
aktivoitumiseen, mikä aiheuttaa yksikön sammumisen.

1. Kun työ on valmis, käytä ruuvin lukitusainetta (laippamuttereille) 
sulkuventtiilien ja huoltoporttien ruuveihin.
Katso luvun "6-5 Kylmäaineputkiston liitännät" kohdista 
"Varotoimenpiteet venttiilin kantta käsiteltäessä" ja 
"Varotoimenpiteet huoltoporttia käsiteltäessä" tietoja venttiilin 
kansien ja huoltoporttien käsittelystä.

2. Kun kylmäaineen täyttö on valmis, kirjoita ulkoyksikön 
kylmäainetäytön ohjetarran kohtaan "Lisätyn kylmäaineen 
kokonaismäärä" todellinen lisätyn kylmäaineen määrä.
Katso kylmäaineen täyttöohjetarran kiinnityspaikan kuvaa (katso 
edellä oleva kuva).

[Kylmäainesylinteriin liittyvät varotoimet]
Kun kylmäainetta täytetään, tarkista onko varusteena nousuputki. 
Paikallista sitten sylinteri, jotta kylmäaine voidaan täyttää 
nestemäisenä (katso seuraava taulukko).
R410A on kylmäainesekoitus, jonka koostumus voi muuttua. 
Järjestelmän normaali käyttö ei välttämättä ole mahdollista, 
jos kylmäaine täytetään kaasumuodossa.

[Katso tarkastuslasin läpi]
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• Avaa neste- ja kaasupuolen sulkuventtiilit kokonaan, kun 
kylmäaineen täyttö on valmis.
Kompressoriin tulee toimintahäiriö, jos järjestelmää käytetään, 
kun sulkuventtiilit ovat kiinni.

• Käytä ruuvin lukitusainetta venttiilin kannen kiinnitysosien 
ja huoltoporttien ruuveihin.
(Muuten tiivistyvä vesi pääsee sisään ja jäätyy, mikä voi aiheuttaa 
korkin epämuodostumisen tai vahingoittumisen ja siten 
kylmäainekaasun vuodon tai kompressorin toimintahäiriön.)

11. KOEKÄYTTÖ

Koekäyttäjille

Älä käytä ulkoyksikköä yksin koemielessä.
Jos yhdistetään lisäyksikkö, tutustu sen asennusoppaaseen ennen 
koekäyttöä.

Koekäyttömenetelmä
Käytä seuraavaa menetelmää koekäytön suorittamiseen, kun koko 
järjestelmän asennustyöt on suoritettu:

1. Avaa ulkoyksikön neste- ja kaasupuolen sulkuventtiilit kokonaan.

2. Tarkista, että ulkoyksikön ja sisäyksikön (ilmastointilaite, 
jäähdytyskotelo, jäähdytysyksikön jäähdytin) sähköosarasioiden 
kannet ja ulkoyksikön putkiston kansi on suljettu. Käynnistä sitten 
ulko- ja sisäyksiköt (ilmastointilaite, jäähdytyskotelo, 
jäähdytysyksikön jäähdytin).

3. Kytke käyttökytkin päälle ulkoyksikön tarkastusluukusta. 
(Ulkotuuletin pyörii noin 10 minuutin kuluttua siitä, kun 
käyttökytkin on kytketty päälle ja kompressori on käynnistynyt.)

4. Käytä yksikköä painamalla ulkoyksikön (ilmastointilaitteen) 
kaukosäätimen ON/OFF-painiketta.

5. Tarkista tiivisteen kunto ulkoyksikön tarkastuslasin kautta. Jos 
kylmäainetta on liian vähän, tarkista, onko sitä täytetty 
määritetylle tasolle.

Kylmäaineen 
lisäyksen ohjetarra

Tarran kiinnityspaikka

Ohjausrasia

Sylinteri, jonka mukana on nousuputki.

Muut sylinterit

Aseta sylinteri pystyasentoon ja täytä kylmäaine.
(Sisällä on juoksutusputki, jonka avulla 
kylmäainetta voidaan lisätä nestemäisessä 
tilassa ilman, että sylinteri asetetaan ylösalaisin.)

Aseta sylinteri ylösalaisin ja täytä kylmäaine.
(Huolehdi siitä, että sylinteri ei kaadu.)

Täynnä 
nestettä

Hieman 
vaahtoa virtaa.

Tiivistetty tila

Vaahtoa tulee 
aina ulos.

Liian vähän kylmäainetta

Tarkastuslasi
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6. Tarkista seuraavat asiat jokaisesta yksiköstä.

7. Muista kytkeä käyttökytkin pois päältä ennen virran 
katkaisemista.

Virhediagnoosi
• Jos kaukosäätimessä ei näy mitään koekäytön aikana, tarkista 

seuraavat asiat.

<Sisäyksikkö (ilmastointilaite)>
1. Onko virta kytketty?
2. Onko johdin poikki tai kytketty väärin (virtalähteen, sisäyksikön ja 

kaukosäätimen välillä)?
3. Onko piirilevyn sulake palanut?

• Jos kaukosäätimessä näkyy vikakoodi koekäytön aikana, toimi 
seuraavasti.

*1
Nollaa virransyöttö asettamalla käyttökytkin OFF-asentoon 
käynnistä sitten yksikkö uudelleen palauttamalla kytkin ON-
asentoon. Jos ongelma jatkuu, katso huolto-opasta. 

• Jos virtajohto ja tiedonsiirtokaapeli on vaihdettu, pidä sisäyksikön 
(ilmastointilaite, jäähdytyskotelo, jäähdytysyksikön jäähdytin) ja 
integroidun lämmitysohjauslevyn virta päällä, kytke 
ulkoyksiköiden käyttökytkin pois päältä äläkä unohda painaa 
ulkoyksikön sähköosarasian (oikea) piirilevyn (A1P) 
painonappikytkintä (BS5) vähintään 10 sekunnin ajan. (Avaa 
sähköosarasian oikeassa yläosassa oleva tarkastusluukku 
(oikea) ja käytä painonappikytkintä (BS5) eristetyllä tangolla.) 
(Katso oikealla oleva kuva.)

• Katso muita vikakoodeja huolto-oppaasta.

HUOMAUTUS

• Älä katkaise virransyöttöä 1 minuutin aikana sen jälkeen, kun 
käyttökytkin on asetettu ON-asentoon.
Sähkövuototarkistusta suoritetaan muutaman sekunnin ajan sen 
jälkeen, kun käyttökytkin on asetettu ON-asentoon ja 
kompressorit alkavat toimia, joten virransyötön katkaiseminen 
sinä aikana johtaa virheelliseen tunnistukseen.

Jälleenmyyjiä varten

• Kun koekäyttö on valmis, tarkista että putkiston kansi ja 
etupaneeli on kiinnitetty.

• Kun laitteisto toimitetaan asiakkaalle, selitä käyttöoppaan avulla 
kaikki laitteiston käsittelyyn liittyvät asiat.

• Katso toimitukseen liittyviä varotoimenpiteitä myös kunkin 
yksikön asennusoppaasta.

Jäähdytyskotelo

Kylmää ilmaa pitäisi puhaltaa, ja 
lämpötilan pitäisi laskea esivalitulle tasolle.
Elektronista paisuntaventtiiliä pitäisi ohjata 
asianmukaisella ylikuumenemisasteella.
Yksikön pitäisi käynnistää sulatustoiminto 
ajastimeen asetetun ajan mukaan.

Jäähdytysyksikön jäähdytin

Kylmää ilmaa pitäisi puhaltaa, ja 
lämpötilan pitäisi laskea esivalitulle tasolle.
Elektronista paisuntaventtiiliä pitäisi ohjata 
asianmukaisella ylikuumenemisasteella.
Yksikön pitäisi käynnistää sulatustoiminto 
ajastimeen asetetun ajan mukaan.

Ilmastointilaite
Kylmää ilmaa (tai kuumaa ilmaa) pitäisi 
puhaltaa.

Vikakoodi Asennuksen aikainen virhe Suoritettava toimenpide

E3, E4 Sulkuventtiilit suljettu
Avaa sulkuventtiilit 
kokonaan.

L4 Ilmakanava on tukossa.
Poista ilmakanavan tukkivat 
esteet.

U1
Virransyötön käänteinen 
vaihejärjestys

Vaihda kaksi kolmesta 
virransyöttöjohtimesta 
keskenään.

U2 Jännitehäviö Tarkista jännitehäviö.

U4, UF
Väärä yksiköiden välisen 
tiedonsiirtokaapelin kytkentä

Tarkista tiedonsiirtokaapelin 
kytkentä ulkoyksikön ja 
sisäyksikön välillä.

UA Järjestelmäristiriita
Tarkista, onko ilmastointilaite 
yhdistetty oikein.

E2 Sähkövuoto Katso *1.

Tarkastusluukku (oikea)
(Sähköosarasian oikea yläosa)
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• Tämä tuote täytyy täyttää kylmäaineella asennuspaikalla.
Laske lisättävän kylmäaineen määrä seuraavien ohjeiden 
mukaisesti ja merkitse kylmäaineen määrä alla olevaan 
luetteloon.

1. Nesteputkiston kylmäaineen määrä lasketaan nesteputkiston 
koon ja järjestelmän putkiston pituuden perusteella.
(Laske kylmäaineen lisäysmäärä pyöristämällä arvo 0,1 kg:n 
tarkkuudella.)

2. Kunkin putkikoon kylmäaineen kokonaismäärä.---(1)
3. Sisäyksikön kylmäaineen määrä lasketaan yhdistetyn kotelon 

tehon perusteella kuten alla taulukossa 1).
1). Kaikkien jäähdytyskoteloiden tehot yhteensä.
2). Kaikkien pakastinkoteloiden tehot yhteensä.
3). Kaikkien puhallinkonvektorien tehot yhteensä.
4). Laske kylmäaineen määrä kokonaistehojen ja kunkin 

sisäyksikön alla olevan taulukon 1) perusteella.
4. Kunkin ilmastointilaitteen sisäyksikön kylmäaineen määrä 

lasketaan yhdistetyn sisäyksikön tehon perusteella kuten alla 
taulukossa 2).

5. Kunkin sisäyksikön kylmäaineen kokonaismäärä.---(2)
6. Laske yhteen alla olevien taulukoiden (1), (2) ja (3) kylmäaineen 

määrä.
---(4)

7. Tarkista tiivisteen kunto tarkastuslasin kautta koekäytön aikana.
Jos tarkastuslasia ei ole vielä suljettu (kylmäaineen vähäisyyden 
takia), lisää 0,5 kg kylmäainetta.

Huom
• Kylmäaineen säädön ylärajamäärä koekäytön aikana olettaa 

0,1 kertaa kylmäainemäärän, joka laskettiin yhdistettyjen 
sisäyksiköiden tehosta. 

8. Merkitse lisätyn kylmäaineen määrä tähän tarraan.---(5)
9. Laske kaiken tähän järjestelmään lisätyn kylmäaineen määrä.---

(7)

Taulukko 1) Sisäyksikön teho ja kylmäaineen määrä (kotelo ja 
puhallinkonvektori)

Huom
1. Kotelon tapauksessa tehon tila (haihdutuslämpötila)

Jäähdytys :–10°C
Jäätynyt :–35°C

2. Puhallinkonvektorin tapauksessa tehon tila on 10°C (Td).

Taulukko 2) Sisäyksikön kylmäaineen määrä ilmastointia varten

*Laske kullekin yksikölle.

Kuva 1)

Laske lisättävän kylmäaineen määrän laskeminen

Nesteputken 
koko

 (mm)

Kylmäaineen 
määrä / 1 m

(kg)

Putken pituus
(m)

Kylmäaineen 
kokonais-
määrä

 (kg)
Ø6,4 0,02 (a)
Ø9,5 0,06 (b)
Ø12,7 0,12 (c)
Ø15,9 0,19 (d)

(1) Välisumma [(a)+(b)+(c)+(d)]

Sisäyksikkö
Kokonaisteho 
(kW)

Kylmäaineen 
määrä (katso 
taulukot 1 
ja 2)

Jäähdytyskotelo (A)
Jäätynyt kotelo (B)
Puhaltimen kierukka (C)
Ilmastointiyksikkö (D)

(2) Välisumma [(A)+(B)+(C)+(D)]
(3) Lisätäytön vakiomäärä 3,5
(4) Lisätyn kylmäaineen kokonaismäärä 

[(1)+(2)+(3)]
(5) Koekäytön aikana lisätyn kylmäaineen 

määrä.
(6) Alkutäyttömäärä 11,5
(7) Lisätty kokonaismäärä [(4)+(5)+(6)]

(5)≤ (2) × 0,1

Sisäyksikkö

Ulkoyksikkö
Puhallinkonvektori

Tehostinyksikkö

Jäähdytyskotelo

Jäätynyt 
kotelo

Kotelon tai 
puhallinkonvektorin 
kokonaisteho
 (*Huomautus.)

Kylmäaineen määrä (kg)
Kotelo Puhaltimen 

kierukkaJäähdytys Jäätynyt

Alle 5 kW 1,1 1,4 0,6
yli 5 kW ja alle 10 kW 2,3 3,2 1,2
yli 10 kW ja alle 15 kW 3,4 5,2 1,7
yli 15 kW ja alle 20 kW 4,6 2,3
Vähintään 20 kW 5,9 3,0

 HP
Sisäyksikkö-
tyypit

2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 8,0 10,0

Pyörövirtauskasettityyppi 
(FXFQ)

0,5 0,9 0,9 0,9 1,0

Kaksoisvirtauskasettityyppi 
(FXCQ)

0,5 0,7 0,8 1,1

Katon sisään rakennettu 
(FXSQ)

0,3 0,6 0,5 1,0 1,0

Kattoon kiinnitettävä 
kanavatyyppi (FXMQ)

0,5 1,2 1,2 2,1 2,4

Kattoon ripustettava tyyppi 
(FXHQ)

0,8

Kattoon ripustettava 
kasettityyppi (FXUQ)

0,9 1,1

Täynnä 
nestettä

Kuplia tulee 
ulos koko ajan.

Muutama 
kupla 
virtaa.

Tiivistetty tila (    ) Kylmäainetta ei riittävästi (    )
18 Suomi



NOTES 



NOTES 



NOTES 



3P248411-4E EM09A055A (1210) AK


	1. ALKUSANAT
	1-1 Turvaohjeet
	1-2 Tuotetta koskeva erikoishuomautus
	1-3 Jätehuoltovaatimukset

	2. ENNEN ASENNUSTA
	2-1 Mukana toimitettavat varusteet
	2-2 Esimerkki järjestelmäkokoonpanosta
	2-3 Sisäyksikön rajoitukset (jäähdytys ja pakastin)

	3. SIJOITUSPAIKAN VALINTA
	4. YKSIKÖN KÄSITTELY
	5. YKSIKÖN SIJOITTAMINEN
	6. KYLMÄAINEPUTKISTO
	6-1 Putkimateriaalin valitseminen
	6-2 Suojaus likaantumista vastaan putkia asennettaessa
	6-3 Putkiliitäntä
	6-4 Kuivaajan asennus
	6-5 Kylmäaineputkiston liitännät

	7. ASENNUSPAIKALLA TEHTÄVÄ JOHDOTUS
	7-1 Koko järjestelmän johdotusesimerkki
	7-2 Sisäänvedettävä johdotus
	7-3 Virtajohdotus
	7-4 Yksiköiden sisäpuolen johdotus

	8. TARKASTUS JA PUTKIEN ERISTYS
	8-1 Ilmatiiviystesti ja tyhjökuivaus
	8-2 Lämpöeristystyö
	8-3 Laitteen ja asennusolosuhteiden tarkistaminen

	9. TARKISTUKSET TÖIDEN VALMISTUMISEN JÄLKEEN
	10. KYLMÄAINEEN TÄYTTÖ
	11. KOEKÄYTTÖ


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Daikin Extranet PDF'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (None)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


