SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU

ASENNUSOHJEET

SISÄYKSIKKÖ

ULKOYKSIKKÖ

EHP5.0AA/I

EHP5.0AA/O

EHP6.0-1AA/I EHP6.0-1AA/O

B395

Lue ohjeet ja noudata niitä
huolellisesti, jolloin asennus
sujuu helposti ja ongelmitta.

VARUSTEET

Tässä ilmalämpöpumpussa käytetään kylmäainetta R410A.

Määrä

OSAT

1. Pidä putkien päät tulpattuina kunnes putket
liitetään laitteistoon.
2. Kun asennat putkia, estä veden, pölyn jne.
pääsy putkiin ja laitteistoon.
3. Liitä vain uudet putket sisä- ja ulkoyksikköön. (Tämän ilmalämpöpumpun R410A:n
paine on suurempi kuin R22;n, joten valitse
sopivat materiaalit.)
4. Lisää laitteistoon vain kylmäainetta R410A.
Älä lisää koskaan voiteluöljyä laitteistoon.
5. 3-tieventtiilin huoltoaukon läpimitta on muutettu, jotta muuta kylmäainetta ei täytettäisi
vahingossa. (1/2” UNF ruuvi)
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1 ASENNUSLEVY

2 SEINÄTULPPA

1

8

3 PITKÄ RUUVI

KOHDE
Käytetään sisäyksikön
kiinnittämiseen seinälle.

Määrä

OSAT
6 ERIKOISRUUVI

Asennuslevyn pitkiä ruuveja varten.
Kaukosäätimen erikoisruuvia varten.

7 LYHYT RUUVI

Kiinnitetään seinätulppiin.

8 KAAPELINPIDIN

1

1

1

7

KOHDE
Käytetään kaukosäätimen kiinnittämiseen
seinälle.

SUOMI

ASENNUSLEVYN KIINNITTÄMINEN JA PUTKIREIÄN TEKEMINEN

(1) Katso alla olevaa kuvaa ja merkitse seinätulppien sekä putkireiän paikat.
Suositeltavat kiinnitysreiät on merkitty ympyrällä.

Kaapelinpidintä varten.

860

Katto
125
J

175
I

Pitää kaapelin
paikallaan.

50 mm tai enemmän

INSTALL

1
5 PARISTO
2

Kaukosäädintä varten.
AAA-paristot.

1
OPER

10 LEVY(liimapintainen)

I

Asennusohjeet

1

Käyttöohje

1

Pitää kaapelin paikallaan.
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Seinäreiän keskipiste:
A
Putket vasemmalle.
Sisäyksikön ääriviivat

115
F

SIJOITUS
Sisäyksikkö

Ulkoyksikkö

a. Pidä ilman virtausaukko esteettömänä, jolloin
ilma pääsee virtaamaan tasaisesti koko huoneeseen.
b. Poraa vedenpoistoletkun reikä helppoa veden poistoa varten.
c. Varaa yksikön sivuille ja yläpuolelle riittävästi
tilaa laitteen huoltoa varten.
d. Varmista, että ilmansuodatin on helppo irrottaa ja asentaa.
e. Varmista, että TV- ja radiovastaanottimet ovat
vähintään 1 metrin etäisyydellä yksiköstä ja
kaukosäätimestä.
f. Poista esteet, jotka voivat estää ilman pääsyn sisään.
g. Kaukosäädin ei ehkä toimi kunnolla huoneessa, jossa on loisteputkivalaisimet elektronisella simultaanisytytyksellä tai pikasytyttimillä.
h. Valitse paikka, joka ei aiheuta kovaa käyntiääntä tai voimakasta tärinää.

a. Aseta ulkoyksikkö tukevalle alustalle.
b. Varaa riittävästi tilaa yksikön ympärille. Ilman kierron on myös
oltava riittävä.
c. Yksikkö ei saa altistua kovalle tuulelle tai sateelle.
d. Varmista, että vesi pääsee valumaan esteettä yksiköstä. Asenna
tarvittaessa valumaletku. Kylmillä seuduilla ei suositella valumaletkun asentamista, koska se voi jäätyä.
e. Pidä TV- ja radiovastaanottimet vähintään 1 metrin etäisyydellä
yksiköstä.
f. Vältä paikkoja, joissa öljyhuuruja, suolaista ilmaa (esimerkiksi
meren puoleinen seinä), kuumista lähteistä vapautuvaa rikkihöyryä jne. Ne voivat vaurioittaa laitteistoa.
g. Vältä myös paikkoja, joissa laite voi joutua kosketuksiin likaisen
veden kanssa (esim. tien viereen) tai paikkaa, jossa asiattomat
voivat päästä siihen käsiksi.
h. Sijoita yksikkö niin, etteivät poistoilma tai melu aiheuta häiriöitä.
i. Asenna yksikkö tukevalle alustalle, joka vaimentaa melua.
j. Varmista, ettei mitään ole ilmanpoistoaukon edessä. Poistoilman
tukkeentuminen voi heikentää laitteen suorituskykyä ja nostaa
melutasoa.

Putki

SISÄ- JA ULKOYKSIKÖN PAIKAT

Putkien enimmäispituus A (m)

Suurin korkeusero B (m)

15

7

a. Putkien vakiopituus on 5 m.
b. Putkien pituuden on oltava vähintään 1 m, jotta ulkoyksiköstä leviäisi vähemmän tärinää.
c. Jos putkiston pituus on yli 10 m, lisää 20 g kylmäainetta per
1 m.
d. Jos ulkoyksikkö asennetaan korkeammalle kuin sisäyksiköt,
asenna loukku lähelle letkun läpivientiä.

2

Putkireitti

Leikkaa suuntia 1, 2, 4 ja 5 varten merkitty vyöhyke ja
pyöristä reunat.
(Säilytä leikattu pala myöhempää käyttöä varten.)

5

A

1
3

Vesilukko

Lovi

Leikkaa levy lovea pitkin.

Vedenpoistoletku voidaan liittää sisäyksikön kummallekin puolelle.
MIN.50

MIN.50

MIN.70

Vedenpoistoletku
Ruuvi (1)

4

(2)

Vedenpoistoletku

(3) Vedä tyhjennystulppa ulos.

MIN.200

Aukko

Lovi

Seinäreiän keskipiste:
Putket taaksepäin

(4) Poraa putkien läpivientireikä 70 mm:n Sisä
betoniporalla tai reikäsahalla. Läpivientireiässä pitää olla 5 mm kaato ulospäin.

Pituusyksikkö: mm

(5) Asenna holkki ja tulpat.

Ulko
SEINÄ

Letkunpidin

(4) Kiinnitä letku oikealle ja asenna tulppa vasemmalle.
Työnnä letku niin pitkälle kuin se menee ja
kiinnitä pidin vesitilaan ruuvilla, joka irrotettiin
vaiheessa (1).
Työnnä 4 mm kuusiokoloavain tulppaan ja
paina se täysin sisään.
Huomio:
Tarkasta lopuksi, että letku ja tulppa ovat varmasti paikoillaan.

Pituusyksikkö: mm

*Valitse vähimmäiskorkeus sääolojen mukaan.
Tehon varmistamiseksi jätä mahdollisimman paljon vapaata tilaa yksikön ympärille.

5 mm

ASENNUSLEVY

Jos seinä on 250 mm tai paksumpi, liitä putket ensin.
(1) Taaksepäin menevät putket: Pujota apuputki ja tyhjennysletku putkistoreiän läpi ja kiinnitä yksikkö asennuslevyyn.
(2) Paina yksikköä ja kiinnitä alemmat koukut asennuslevyn tukeen. (Tämä vaihe on vuorossa sisä- ja ulkoyksikön välisen
kaapeloinnin jälkeen.)
(3) Tarkasta yksikön pohjasta vetämällä, että yksikkö on tukevasti ja varmasti paikallaan.

Teippi

Yksikön irrottaminen asennuslevystä
	Paina sisäyksikön pohjan merkkejä “ “ ja vedä yksikön
pohjaa. Kun koukut irtoavat asennuslevystä, kannattele yksikön pohjaa ja nosta yksikköä ylöspäin.

Vedenpoistoletku
Vedenpoistotulppa
Kiinnitä
Putkenpidin
Teippi
Koukku
Putkenpidin

Yksikkö
1. Työnnä putkenpitimen yläosa
nelikulmaiseen aukkoon.

(3)

Yksikkö
2. Kiinnitä putkenpitimen alaosa
yksikköön.

Vedenpoistotulppa

3

(4)

VEDENPOISTOLETKUN LIITTÄMINEN

Sisäyksikkö
Vedenpoistoletku

(4)

Kuusiokoloavain

(1) Kytke vedenpoistoletku.
(2) Teippaa liitinosa.

Vedenpoistotulppa

Huomautuksia:
• Varmista, että vedenpoistoletku kaataa joka paikassa alaspäin, jotta vesi poistuu esteettä.
• Vedä letku niin, että se ei nouse eikä siihen synny vesilukkoa. Letkun pää ei saa olla veden alla, kuten
kuvassa.
• Kierrä lämpöeristettä letkun ympärille, jos vedenpoistojatke on sisätiloissa.
• Asenna letkuun "väli-ilmaus", jos se kulkee vaakasuorassa, tai takaisinvirtauksen estoventtiili, jos letku
altistuu kerrostalossa koville tuulille. Asenna tätä varten letkun puoliväliin PVC:stä valmistettu T-haara.

ø 16 mm

299

540

AVOIN PANEELI - AVAAMINEN JA SULKEMINEN
Avaaminen
Tartu paneelin vasempaan ja oikeaan alakulmaan ja nosta ylös.

Tulppa
(ulkopää alemmaksi)

Holkki

Sisäyksikön asentaminen

Yksikkö

MIN.200

ULKOYKSIKÖN KIINNITYSRUUVIEN REIÄT

Sahaa.

Leikkaa levy lovea
pitkin.

(1) Vaihda vedenpoistoletkun ja vedenpoistotulpan
paikat keskenään. Katso VEDENPOISTOLETKU.
(2) Liitä putket ja kierrä teippiä niiden ja kaapelin
ympärille.
(3) Sijoita putket yksikön takasivulle ja kiinnitä putkenpidin. (Katso vaiheet 1 ja 2, kuva oikealla.)
(4) Kierrä teippiä vedenpoistoputken, putkien ja kaapelin ympärille.
(5) Kiinnitä yksikkö asennuslevyyn.

Vedenpoistotulppa

(2) Tartu letkun päähän ja vedä ulos.

MIN.200

PITKÄ RUUVI 3

ASENNUSLEVY 1

Vasemman puolen putket

Kun yksikkö toimitetaan, vedenpoistoletku on vasemmalla (takaa katsottuna) ja vedenpoistotulppa
oikealla.
Vaihda letkun ja tulpan paikat tarvittaessa.
(1) Irrota letkun pään pitimen ruuvi.

MIN.200

E

Aukko

VEDENPOISTOLETKU

MIN.50

4

2

B
Ulkoyksikkö

SEINÄTULPPA 2

SISÄYKSIKÖN ASENTAMINEN

Sisäyksikkö

B

(3) Kiinnitä asennuslevy ja tarkasta tukevuus. Kiinnitä asennuslevy seinään 7
kohdasta.

E

292
(yksikön koko)

Ohjaa laitteistoa.

6,5 mm

SEINÄTULPPA 2

45

4 KAUKOSÄÄDIN

(2) Poraa 6,5 mm reiät, syvyys 32 mm, ja
asenna seinätulpat.

(yksikön koko)

D

9 OHJEKIRJAT

Kiinnitä levy vaakasuoraan.

32 mm

30

HUOMIO

Kun asennus on valmis, esittele
järjestelmä riittävästi asiakkaalle.

Sulkeminen
Paina nuolella
merkittyjä kohtia.

Ei mutkia.
Ei vesilukkoa.

Vedenpoistoletku

ILMAN POISTO
(T-HAARA)

Älä jätä veteen.
Ei ylöspäin.
Ei vesilukkoa.

Lattiakaivoon

4

7

KYLMÄAINEPUTKIEN ASENTAMINEN

• Käytä putkia, joiden paksuus on 0,8 mm.

Levitä putken pää

Putkien liittäminen

Liitinkappale

• Liitä putket ensin sisäyksikköön ja sitten
ulkoyksikköön.
• Taivuta putkia varovasti, jotta ne eivät
vaurioidu.
• Älä kiristä putkia liikaa; koska ne voivat
vääntyä tai vaurioitua.
Käytä momenttiavainta, mikäli mahdollista. Katso mutterin kiristysmomentti taulukosta.

(1) Katkaise putki putkileikkurilla
Varmista, että katkaisukohta on
kohtisuora.

(1) Kiristä kaulusmuttereita käsin
ensimmäiset 3-4 kierrosta.

Kaulusmutteri

Kaulusmutterin kiristysmomentti
Putken koko

Momentti

Nestepuoli

1/4"

16 ± 2 N·m (1,6 ± 0,2 kgf·m)

Kaasupuoli

3/8"

38 ± 4 N·m (3,8 ± 0,4 kgf·m)

(2) Kiristä liitokset kahdella avaimella.

(2) Puhdista
Putkeen ei saa jäädä purseita.
(3) Sovita kaulusmutteri putken päälle.
(4) Levitä putken pää.
Mitat (A) vaihtelevat työkalun tyypin
A
mukaan.
Työkalu R410A: 0-0,5 mm
Perinteinen työkalu: 1,0-1,5 mm

(5) Tarkasta
	Kauluksen tulee olla täysin
pyöreä.
	Kaulusmutterin pitää olla pujotettuna putken päälle.

(3) Kääri teippiä kylmäaineputkien,
vedenpoistoletkun ja kaapelin
ympärille.
• Aseta vedenpoistoletku putkien
alle.
• Peitä kaasu- ja nesteputki eristeellä kuvan mukaisesti. Käytä eristeenä vähintään 6 mm polyeteeniä.

KAASU

Eriste

Kaapeli
NESTE

Vedenpoistoletku

OIKEIN

KAASU
NESTE

VÄÄRIN

Eriste

(1) Valmistele ulkoyksikön liitäntäkaapelin ja virransyöttö
kaapelin päät.
• Käytä kuparijohtimia.
• Virransyöttökaapelin johtimien molempiin päihin pitää
asentaa silmukkaliittimet. Purista liittimet kunnolla.
• Käytä vähintään polykloropreenivaippaista taipuisaa
kaapelia (60245 IEC 57).
(2) Irrota ohjausyksikön kotelo.
(3) Irrota kaapelinpidin ja kytke kaapelit.
Kytke johtimet oikeisiin liittimiin.
(4) Kiinnitä kaapeli mukana toimitetulla kaapelinpitimellä ja
ruuvilla.*
(5) Tarkasta kaapelien kiinnitykset vielä kerran.
(6) Asenna ohjausyksikkökotelo paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

Eriste
Eriste

KAASU

Kaapelinpidin

Virransyöttö

220 V - 240 V, yksivaiheinen

Katkaisin

10 A

Maajohdin

Maajohdin
Pituusyksikkö: mm

Kaapelinpidin

N 1

Ohjausyksikkökotelo

2

Virransyöttökaapeli

Sininen
Ruskea
Kelta/vihreä raidallinen

9

• Laite on kytkettävä kansallisten määräysten mukaisesti. Virheellinen kytkentä
voi johtaa ylikuumenemiseen tai tulipaloon.
• Asenna katkaisin, jonka kaikki koskettimet avautuvat vähintään 3 mm.

JOHDIN

VIRRANSYÖTTÖKAAPELI

Liitinlevy

Liitäntäkaapeli

Vikavirtasuojakytkin
• Asenna vikavirtasuojakytkin, joka suojaa
vikatapauksissa sähköiskuilta.
• Käytä herkkää, nopeaa vikavirtasuojakytkintä, jonka laukaisuvirta on alle
30 mA ja toiminta-aika alle 0,1 sekuntia.

Nolla
Vaihe
Suojamaa

KAUKOSÄÄDINPIDIKKEEN KIINNITTÄMINEN

(1) Kiinnitä erikoisruuvi seinässä
olevaan tulppaan.
(2) Ripusta kaukosäätimen pidike
ruuvinkantaan.

SEINÄTULPPA 2

11 ± 1 N · m (1,1 ± 0,1 kgf · m)

Paristojen asentaminen

ERIKOISRUUVI
6

Työnnä kantta nuolen suuntaan.
(1) Avaa kansi.
(2) Aseta paristot paikalleen.
(3) Sulje kansi.
• Jos kaukosäädin ei toimi paristojen vaihdon jälkeen, poista paristot. Odota yli 30
sekuntia ja pane ne takaisin paikalleen.

Kaukosäätimen takapuoli

( 4 ) Sulje 2-tieventtiili 5-10 minuutin kuluttua täysin kääntämällä kuusiokoloavainta myötäpäivään.
( 5 ) Sulje 3-tieventtiili 2-3 minuutin kuluttua heti täysin.
( 6 ) Lopeta koekäyttö.
( 7 ) Kiinnitä venttiilien venttiilikaran tulpat kunnolla paikalleen.
( 8 ) Irrota molemmat kylmäaineputket.
Huomaa:
• Älä suorita tyhjennyspumppausta, kun laite lämmittää. Kylmäaine ei
kerry pois.

KAAPELIN LIITTÄMINEN SISÄYKSIKKÖÖN

(1) Valmistele sisäkäyttöön kytkettävä kaapelin pää.
• Käytä kuparikaapelia. (poikkipinta 1,5 mm2 tai enemmän)
• Käytä vähintään polykloropreenivaippaista taipuisaa kaapelia (245 IEC 57).
40mm

Liitinlevy

8mm

(2) Irrota avointa paneelia noin 70°.
(3) Kytke kaapeli.
• Huomioi liitinten oikea järjestys. Virheellinen kytkentä voi aiheuttaa yksikön
säätöpiirien vaurioitumisen.
• Johtimet on kytkettävä samoihin liittimiin sisä- ja ulkoyksikössä.
(4) Kiinnitä kaapeli mukana toimitetulla kaapelinpitimellä ja lyhyellä ruuvilla.
(5) Sulje avoin paneeli.

8

SÄHKÖKAAPELOINTI

Momentti

6

50
40

8

Maajohdin

Kytke oma virransyöttöpiiri. Kytkennät esitetään alla.

Käytä vain R410A:lle tarkoitettua tyhjöpumppua, mittariryhmää ja letkuja.
Mittariryhmä
(1) Irrota suojatulpat 2- ja 3-tieventtiileistä.
(2) Irrota 3-tieventtiilin huoltoaukon tulppa.
Kompoundimittari
2-tieventtiili
Lo
Hi
(3) Yhdistä mittariryhmän letku huoltoaukkoon ja tyhjöpumppuun.
Varmista, että huoltoaukkoon liitettävässä letkun päässä on painin3-tieventtiili
tappi.
Venttiilin suoja(4) Avaa mittariryhmän pienpaineventtiili (Lo) ja käytä tyhjöpumppua 10Huoltoaukko
tulppa
15 minuuttia.
Tarkista, että kompoundimittarin lukema on -0.1 MPa (-76 cmHg).
Huoltoaukon
tulppa
(5) Sulje mittariryhmän venttiili.
(6) Pysäytä tyhjöpumppu.
Odota 1-2 minuuttia ja varmista, että kompoundimittarin neula ei liiku
Tyhjöpumppu
takaisin.
Kuusiokoloavain
(7) Avaa 2-tieventtiili 90° vastapäivään kuusiokoloavaimella. Sulje 5
(4 mm)
sekunnin kuluttua ja tarkasta kaasuvuoto.*
KIINNI
(8) Irrota mittariryhmän letku huoltoaukosta.
AUKI
(9) Avaa 2-tieventtiili täysin kuusiokoloavaimella.
Venttiilin suojatulpan kiristysmomentti
(10) Avaa 3-tieventtiili täysin kuusiokoloavaimella.
(11) Kiristä aukkojen tulpat momenttiavaimella oikeaan momenttiin.
Putken koko
Momentti
* Tarkasta putkiliitäntöjen kaasuvuodot vuodonilmaisimella tai saippuave- Nestepuoli
1/4"
24 ± 3 N·m (2,4 ± 0,3 kgf·m)
dellä. Käytä erityisesti R410A:ta varten suunniteltua herkkää kaasunilKaasupuoli 3/8"
24 ± 3 N·m (2,4 ± 0,3 kgf·m)
maisinta.
Huoltoaukon tulpan kiristysmomentti

( 1 ) Pysäytä lämpöpumppu.
( 2 ) Irrota suojatulpat 2- ja 3-tieventtiileistä.
( 3 )	Käytä lämpöpumppua jäähdytyksen testaustilassa (katso 10 KOEKÄYTTÖ). Tyhjennyspumppausta ei saa suorittaa normaalissa käyttötilassa, koska suojauspiiri laukeaisi ja pysäyttäisi yksikön.

65
55

Huomio:
• Työnnä johtimen päät syvälle liittimiin ja kiristä ruuvit. Huono kosketus voi
johtaa ylikuumenemiseen, tulipaloon tai toimintahäiriöön.

8

ILMAAMINEN

Tyhjennyspumppaus
Tyhjennyspumppaus suoritetaan, kun yksikkö irrotetaan siirtoa,
romutusta, korjausta jne. varten.
Tyhjennyspumppauksella otetaan talteen ulkoyksikön kylmäaine kompressorin ja 2- ja 3-venttiilin ohjaamana.

(poikkipinta: 1,5 mm )
(kaapelin pituus yli 20 m: 2,5 mm2 )

(poikkipinta: 1,5 mm2 )

*Jos kaapelin vaippa ei istu kunnolla
kaapelin pidikkeessä, kiinnitä tarrapala pidikkeen pohjalevyyn. Kaapelinpitimen

VÄÄRIN

KAASU
NESTE

Virransyöttökaapeli
2

Liitäntäkaapeli

pohja
10 TARRALEVY

NESTE
Eriste

5

Teippi

KAAPELIN LIITTÄMINEN ULKOYKSIKKÖÖN

N 1

2

10

KOEKÄYTTÖ

11

• Esittele asiakkaalle laitteiston käyttö ja huoltaminen; käytä käyttöohjetta.
• Pyydä asiakasta lukemaan käyttöohje huolellisesti.
• Kun järjestelmä on käyttökunnossa, anna asennusohje asiakkaalle.
SELITÄ ERITYISESTI
Naksahteleva ääni:
• Järjestelmä säätyy laajentumalla tai supistumalla
lämpötilan vaihdellessa paljon.
Virtaavan nesteen ääni:
• Järjestelmässä virtaava kylmäaine tuottaa tällaisen äänen.
(Katso lisätietoja käyttöohjeesta.)

(1) Avaa paneeli, jotta näet ohjausosan.
(2) Käynnistä laitteisto kaukosäätimellä.
(3) Paina AUX-painiketta alhaalla vähintään 5 sekunnin
ajan. Kuulet lyhyen merkkiäänen ja TOIMINTA-valo
alkaa vilkkua. Laitteisto on nyt jäähdytyksen koekäyttötilassa.
(4) Laitteisto asetetaan lämmityksen koekäyttötilaan käynnistämällä jäähdytyksen koekäyttö ja valitsemallalämmitys kaukosäätimellä.
(5) Tarkasta laitteiston toiminta ja lopeta sitten koekäyttö
painamalla AUX-painiketta uudelleen.

ETUPANEELIN IRROTTAMINEN
Noudata seuraavia ohjeita, kun irrotat etupaneelin
esimerkiksi huoltamista varten. Irrota pistoke pistorasiasta
tai avaa katkaisin.

KAAPELINPIDIN 8

Kaapeli

Poista ilmansuodatin.
Irrota etupaneelin 2 ruuvia.
Avaa ilmanohjain käsin.
Irrota etupaneeli.
• Avaa etupaneelin alaosaa hieman ja vedä irti yläpinnan
5 koukkua.
(5) Kun asennat paneelin takaisin, sovita alaosa ensin paikalleen ja paina sitten yläreunaa.

Ilmansuodatin

(1)
(2)
(3)
(4)
Maajohdin

ASIAKKAAN OPASTAMINEN

(4)

(1)
(3) Ilmanohjain
(2) Ruuvi

LYHYT RUUVI 7

6 720 804 498 fi

