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Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet ovat 
alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

Haluamme kiittää sinua tämän lauhdutinyksikön ostosta. Lue tämä 
käyttöopas huolellisesti, ennen kuin otat lauhdutinyksikön käyttöön. 
Oppaassa kerrotaan, miten laitetta käytetään oikein, sekä annetaan 
ohjeita, mikäli laitteen käytössä ilmenee ongelmia.

Käytettyä 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, liite I, osat 1 ja 2.)
Eurooppalainen tai paikallinen lainsäädäntö voi vaatia säännöllisiä 
tarkastuksia kylmäainevuotojen varalta.
Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

1. VAROTOIMET
Jotta saisit täyden hyödyn lauhdutinyksikön toiminnoista ja välttäisit 
virheellisestä käsittelystä johtuvat toimintahäiriöt, lue tämä käyttöopas 
huolellisesti ennen käyttöä.
Tämä lauhdutinyksikkö on luokituksen "ei asiattomien käytettävissä" 
alainen.

• Tässä kuvatut varotoimet on luokiteltu joko VAROITUS- tai 
HUOMIO-tyyppisiksi. Molemmat tyypit sisältävät tärkeitä 
turvallisuuteen liittyviä tietoja. Muista noudattaa aina kaikkia 
varotoimia. 

VAROITUS ............... Näiden ohjeiden noudattamatta 
jättäminen saattaa aiheuttaa 
vammautumisen tai kuoleman.

HUOMIO ................... Näiden ohjeiden noudattamatta 

jättäminen saattaa aiheuttaa 
omaisuusvahingon tai vammoja, 
jotka saattavat olosuhteista riippuen 
olla vakavia.

• Säilytä lukemisen jälkeen tätä opasta kätevässä paikassa, 
jotta voit katsoa sitä tarvittaessa. Jos laitteisto siirretään 
uudelle käyttäjälle, muista antaa myös opas. 

VAROITUS

Pitkäkestoinen suora altistuminen ilmastointilaitteen 
viileälle tai lämpimälle ilmavirralle tai liian kuumalle tai 
kylmälle ilmalle voi olla haitallista terveydelle.

Jos lauhdutinyksikössä on toimintahäiriö (esimerkiksi se 
haisee palaneelta), katkaise laitteesta virta ja ota yhteyttä 
paikalliseen jälleenmyyjään.
Laitteen käytön jatkaminen näissä oloissa saattaa vaurioittaa 
laitetta tai aiheuttaa sähköiskuja tai tulipaloja.

Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään asennustyötä 
varten. 
Työn tekeminen itse saattaa aiheuttaa vuotoja, sähköiskuja 
tai tulipalon.

Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja lauhdutinyksikön 
muokkaamisesta, korjaamista ja kunnossapidosta.
Vääränlainen työskentely saattaa aiheuttaa vuodon, sähköiskuja 
tai tulipalon.

Älä aseta esineitä tai koske kädelläsi laitteen tulo- tai 
poistoilmakanaviin. 
Kosketus lauhdutinyksikön suurinopeuksikseen tuulettimeen voi 
aiheuttaa vammautumisen.
Älä koskaan kosketa ulostuloaukkoa tai vaakasuuntaisia 
levyjä, kun suuntaläppä on käytössä.
Sormet voivat joutua väliin tai laite voi rikkoutua.
Kylmäainevuoto voi aiheuttaa tulipalon.
Jos lauhdutinyksikkö ei toimi oikein (eli lauhdutinyksikön 
sisälämpötila ei alene tehokkaasti), syynä voi olla 
kylmäainevuoto.  
Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.  
Lauhdutinyksikössä oleva kylmäaine on turvallista eikä se 
tavallisesti vuoda. 
Jos kylmäaine kuitenkin vuotaa ja pääsee kosketuksiin avotulen, 
lämmittimen tai keittotason kanssa, se voi tuottaa haitallisia 
yhdisteitä. Sammuta lauhdutinyksikkö ja ota yhteyttä 
jälleenmyyjään. Varmista, että lauhdutinyksikkö kytketään päälle 
sen jälkeen, kun valtuutettu huoltaja vahvistaa, että vuoto on 
korjattu.

Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoja, kuinka tulee 
toimia kylmäainevuoden sattuessa.
Jos lauhdutinyksikkö asennetaan pieneen huoneeseen, on syytä 
varmistua, ettei kylmäaineen pitoisuus voi vuototilanteessa 
koskaan ylittää raja-arvoja. Muuten vuoto saattaa aiheuttaa 
onnettomuuden hapenpuutteen takia.

Jos haluat liittää lisälaitteita, ota yhteyttä pätevään 
asentajaan. Älä koskaan liitä muita kuin valmistajan 
hyväksymiä lisälaitteita.
Jos oma asennustyösi aiheuttaa vikoja, seurauksena voi olla 
vesivahinkoja, sähköisku tai tulipalo. 

Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja lauhdutinyksikön 
siirtämisestä ja uudelleenasennuksesta.
Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa vuotoja, sähköiskuja tai 
tulipalon.

Varmista, että käytät sulakkeita, joissa on oikea 
ampeerilukema.
Älä käytä vääränlaisia sulakkeita, kuparilankoja tai muita lankoja 
niiden sijaan, koska seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, 
loukkaantuminen tai yksikön vaurioituminen.

Muista asentaa vikavirtasuojakytkin.
Jos vikavirtasuojakytkintä ei asenneta, seurauksena voi olla 
sähköiskuja tai tulipalo.

Muista maadoittaa laite. 
Älä maadoita laitetta vesijohtoputkeen, ukkosenjohdattimeen tai 
puhelimen maadoitusjohtoon. Virheellinen maadoitus voi 
aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.  
Salaman tai muiden jännitelähteiden aiheuttama voimakas virta 
saattaa vaurioittaa lauhdutinyksikköä.

Jos lauhdutinyksikkö joutuu olemaan veden alla esimerkiksi 
tulvan tai muun luonnonilmiön takia, ota yhteyttä 
jälleenmyyjään.
Älä käytä lauhdutinyksikköä tässä tilanteessa, sillä se saattaa 
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Käynnistä tai pysäytä laite kaukosäätimellä. Älä koskaan 
käytä virran suojakatkaisijaa tähän tarkoitukseen. 
Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai vesivuoto.  
Lisäksi koska virtavian kompensaatio on asetettu, tuuletin pyörii 
yllättäen, mikä voi aiheuttaa loukkaantumisen.
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Älä käytä tuotetta, jos ilmassa on esimerkiksi ruokaöljystä tai 
moottoriöljystä peräisin olevia öljyhuuruja.
Öljyhuurut voivat aiheuttaa halkeamia laitteeseen, sähköiskuja 
tai tulipalon.

Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on öljyistä savua 
(esimerkiksi keittiötiloissa), tulenarkoja tai syövyttäviä kaasuja 
tai metallipölyä.
Tuotteen käyttäminen tällaisissa paikoissa voi aiheuttaa tulipalon 
tai vaurioittaa tuotetta.

Älä käytä tulenarkoja materiaaleja (esim. hiuslakkaa tai 
hyönteismyrkkyjä) tuotteen lähellä.  
Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, esimerkiksi 
maalinohentimilla.
Orgaanisten liuottimien käyttö voi aiheuttaa tuotteeseen 
halkeamia, joiden seurauksena voi olla sähköiskuja tai tulipalo.

Älä pidä yksikön sisällä mitään herkästi syttyvää tai palavaa.
Se saattaa aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä kytke lauhdutinyksikköä samaan virtalähteeseen muiden 
laitteiden kanssa.
Yhteisten virtalähteiden käyttäminen saattaa aiheuttaa 
ylikuumenemista, tulipalon tai laitevian.

Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja lauhdutinyksikön 
sisäpuolen puhdistamisesta.
Virheellinen puhdistaminen voi rikkoa muoviosat, aiheuttaa 
vesivuodon tai muuta vahinkoa sekä sähköiskuja.

HUOMIO

Älä käytä lauhdutinyksikköä muuhun kuin sen aiottuun 
käyttötarkoitukseen. 
Älä käytä lauhdutinyksikköä tarkkuusmittarien tai taideteosten 
viilentämiseen, sillä se saattaa aiheuttaa heikentää viilennyksen 
kohteen suorituskykyä, laatua tai käyttöikää.

Älä käytä yksikköä veden jäähdytykseen.
Seurauksena voi olla jäätyminen.

Älä irrota yksikön tuulettimen suojusta. 
Se suojaa suurella nopeudella pyörivältä tuulettimelta, joka voi 
aiheuttaa vammoja. 

Älä aseta yksikön ympärille mitään, minkä on pysyttävä 
kuivana.
Alue voi kastua yksikössä tiivistyvästä vedestä.

Jos laitetta on käytetty pitkään, tarkista, ettei jalustassa 
ja sen kiinnikkeissä ole vaurioita.
Jos vaurioita ei korjata, laite voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

Älä aseta syttyviä suihkeita yksikön lähelle tai käytä 
suihkeita yksikön lähellä, koska seurauksena voi olla 
tulipalo.

Älä aseta tulenarkoja aineita sisältäviä säiliöitä, esimerkiksi 
suihkepulloja, alle 1 m:n etäisyydelle ilmanpoistosta.
Säiliöt voivat räjähtää ulko- tai sisäyksikön tuottaman lämpimän 
ilman vaikutuksesta.

Lopeta yksikön käyttö, katkaise virta pääkatkaisijasta tai 
irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja loukkaantuminen.

Älä käytä laitetta märin käsin sähköiskuvaaran takia. 

Älä anna lasten kiivetä ulkoyksikön päälle äläkä aseta 
mitään esineitä sen päälle.
Kaatuminen tai putoaminen voi aiheuttaa vammoja.

Älä pese lauhdutinyksikköä vedellä, sillä se voi aiheuttaa 
sähköiskuja tai tulipalon.

Älä aseta vesisäiliöitä (esimerkiksi kukkamaljakoita, 
kukkaruukkuja) laitteen päälle, sillä se saattaa aiheuttaa 
sähköiskuja tai tulipalon.

Älä asenna lauhdutinyksikköä paikkaan, jossa on 
tulenarkojen kaasujen vuotovaara. 
Kaasuvuodon tapahtuessa lauhdutinyksikön lähelle kertyvät kaasut 
voivat aiheuttaa tulipalon.

Vedä tyhjennysputket täydellistä tyhjennystä varten.
Epätäydellinen tyhjennys voi aiheuttaa vesivuodon.

Laitetta ei ole suunniteltu ilman valvontaa olevien pienten 
lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, jotka eivät 
osaa käyttää lauhdutinyksikköä.
Tämä voi johtaa loukkaantumiseen tai sähköiskuun.

Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki yksiköllä. 
Jos lapsi käyttää yksikköä vahingossa, seurauksena voi olla 
loukkaantuminen tai sähköisku.

Älä kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen alumiiniripoja 
loukkaantumisvaaran takia. 

Älä sijoita mitään laitteita lauhdutinyksikön viereen äläkä 
anna kuivien lehtien tai muiden roskien kerääntyä sen 
ympärille. 
Lehtikasat houkuttelevat pieneläimiä, jotka voivat joutua sisään 
laitteeseen. Laitteeseen päädyttyään tällaiset eläimet voivat 
sähköosiin koskiessaan aiheuttaa vikoja, savunmuodostusta tai 
tulipalon.

Älä tuki tulo- tai poistoilmakanavia.
Ilmavirran estyminen saattaa heikentää laitteen suorituskykyä tai 
aiheuttaa ongelmia. 

Älä anna pienten lasten leikkiä ulkoyksikön päällä tai 
sen ympärillä.
Jos he koskevat yksikköä varomattomasti, seurauksena voi olla 
loukkaantuminen. 

Sammuta virta, kun yksikköä ei käytetä pitkään aikaan.
Muuten yksikkö voi kuumentua tai syttyä tuleen pölyn kertymisen 
vuoksi.

Älä kosketa alumiiniripaa suoraan puhdistamisen aikana.
Se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

[Asennuspaikka]
Onko yksikkö asennettu hyvin tuuletettuun paikkaan, jonka 
ympärillä ei ole esteitä?
Älä käytä yksikköä seuraavanlaisissa paikoissa:
a. Paikat, joissa on mineraaliöljyä, kuten leikkuuöljyä.

b. Paikat, jotka ovat alttiina merivesiroiskeille ja suolaiselle ilmalle.

c. Paikat, joissa muodostuu sulfidikaasua, kuten kuumat lähteet.

d. Paikat, joissa on suuria jännitevaihteluita, kuten tehtaat.

e. Ajoneuvoissa tai laivoissa.

f. Paikat, joissa on öljysumua tai paljon höyryä, kuten keittiöt.

g. Paikat, joissa koneet luovat sähkömagneettisia aaltoja.

h. Paikat, joissa on happamia kaasuja, alkalikaasuja tai höyryä.

i. Paikat, joissa on huono vedenpoisto.

j. Paikat, jotka ovat räjähdysalttiita.

Asenna yksikkö, virtajohdot, tiedonsiirtojohdot ja 
kylmäaineputket vähintään 1,5 metrin päähän televisioista, 
radioista ja stereoista.
Muuten kuvassa ja äänessä voi olla häiriöitä.

Onko lumelta suojauduttu?
Tarkempia järjestelyjä kuten lumisuojuksien asentamista varten ota 
yhteyttä jälleenmyyjään.

Onko sisäisen ja ulkoisen yksikön välisen läpivientiaukon 
ympärillä rako?
Jäähtynyt ilma vuotaa raosta ja yksikön jäähdytysteho heikkenee.

Onko huoltotila turvallinen?
Jos kohdehaihtumislämpötila on ≤–20°C, kylmäaineöljyn lisäämistä 
voidaan vaatia. Muuten seurauksena voi olla kompressorin 
toimintahäiriö. Jos muutat kohdehaihtumislämpötilaa asetuksesta  
≥–20°C asetukseen ≤–20°C, kylmäaineöljyn lisäämistä voidaan 
vaatia. Ota tässä tapauksessa yhteyttä jälleenmyyjään. 
Kun kylmäaineöljyä on lisätty, kohdehaihtumislämpötilaa ei voida 
muuttaa asetukseen ≥–20°C. 
Katso lisätietoja asennusoppaasta.

[Sähkötyöt]
Älä yritä suorittaa sähkötöitä tai maadoitustöitä, jos sinulla ei 
ole siihen pätevyyttä.
Kysy jälleenmyyjältäsi tietoja sähkötöistä ja maadoitustöistä.

Tarkista, että virransyöttö sopii yksikölle ja että yksikölle 
käytetään erillistä virtapiiriä.
Tarkista sähkökapasiteetti ja jännite.
Katso lisätietoja asennusoppaasta.

[Kylmäaine]
• Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvia fluorattuja 

kasvihuonekaasuja.

Kylmäainetyyppi: R410A, GWP-arvo: 1975
Eurooppalainen tai paikallinen lainsäädäntö voi vaatia säännöllisiä 
tarkastuksia kylmäainevuotojen varalta. Kysy lisätietoja asentajalta.

• Moni-ZEAS-järjestelmän kylmäaineen kokonaismäärän on oltava 
alle 100 kg CE-vaatimusten mukaisuutta varten (standardi 
EN603350-2-40). Tämä tarkoittaa, että jos laskettu kylmäaineen 
kokonaismäärä on 95 kg tai enemmän, useat ulkojärjestelmät on 
jaettava pienempiin itsenäisiin järjestelmiin, joista kukin sisältää 
alle 95 kg kylmäainetta.
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2. OSIEN NIMET
Malleilla LREQ15, LREQ20

3. JÄRJESTELMÄN KOKOONPANO
Lauhdutinyksikön kokoonpano on seuraavanlainen.

3-1 Ilmajäähdytteinen lauhdutinyksikkö

3-2 Muut kokoonpanon laitteet

Katso tietoja muista kokoonpanon laitteista kyseisten laitteiden 
käyttöoppaista.

4. KÄYTTÖTAPA/PYSÄYTTÄMINEN
Valmistelut

• Kytke päälle kaikki kokoonpanon 
laitteet.

• Varmista, että kytket virran päälle 
vähintään 6 tuntia ennen kuin 
aloitat laitteen käytön koneiston 
suojaamiseksi.

1. Aseta pääyksikön käyttökytkin päälle.

Pysäytys
2. Aseta pääyksikön käyttökytkin pois 

päältä.

HUOMIO

Yksikön on lopetettava liike ennen kuin yksikkö sammuu.
Varmista, että sammutat katkaisijan, kun käyttökytkin on kytketty 
pois päältä. Järjestelmän käynnistäminen ja pysäyttäminen ei ole 
mahdollista aliyksikön käyttökytkimellä.

Huomautus:
• Etäkytkimen käyttöä suositellaan, jos yksikön toiminta pysäytetään 

usein.  
Pyydä jälleenmyyjältä etäkytkimen asentamista.

5. PAREMPI KÄYTTÖ

5-1 Kytke virta pois päältä jos yksikköä ei käytetä 
pitkään aikaan.
Yksikkö kuluttaa muutamasta watista kymmeniin watteihin, 

jos virta on päällä (katso huomautus).
Koneen suojaamista varten kytke virta päälle vähintään 6 tuntia 

ennen kuin jatkat yksikön käyttöä.

Huomautus: Yksikön virrankulutukseen vaikuttaa käyttötekijät, 
kuten lauhdutinyksikön malli.

5-2 Asenna hälytys jos toimintahäiriöt voivat 
heikentää varastoitavien tuotteiden laatua.
Yksikössä on liitin hälytyssignaalin lähdölle.  

Jos järjestelmään tulee toimintahäiriö ja hälytystä ei ole, 
yksikön käyttö keskeytyy pitkäksi ajaksi ja se voi vahingoittaa 
varastoitavia tuotteita.  
Hälytyksen asennusta suositellaan, jotta tällaisissa tilanteissa 
voidaan nopeasti tehdä tarvittavat toimenpiteet.  
Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

Nimi Pääyksikkö Aliyksikkö

Muoto

Nimi

Sisäyksikkö

Jäähdytys

Yksikön jäähdytin Kotelo

Muoto

Nimi

Sisäyksikkö
Jäänpoiston 

ohjauspaneeli
Pakastus

Yksikön jäähdytin Kotelo

Muoto

Virtajohdot
(erilliseen 
maavuotokatkaisijaan)

Maadoitus
Johto, joka tekee järjestelmästä 
turvallisen yhdistämällä 
ulkoyksikön maadoitukseen ja 
siten estämällä sähköiskut ja 
tulipalot, joita sähkövuodot 
voivat aiheuttaa.

Kylmäaine
putkisto

Tiedonsiirtojohdot

Tuloilman 
lämmönvaihdin
(alumiiniripa)

Poistoilman 
tuuletin

Toiminnan aloitus

ONREMOTE OFF

Toiminnan lopetus

ONREMOTE OFF

Pois päältä
Käyttöopas
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6. KUNNOSSAPITO JA PUHDISTAMINEN
Varmista, että lopetat yksikön toiminnan käyttökytkimellä ja 
sammutat virran (eli kytket maavuotokatkaisimen pois päältä) 
ennen kuin aloitat yksikön kunnossapidon.

HUOMIO

Älä kosketa alumiiniripaa suoraan puhdistamisen aikana.
Se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä pese lauhdutinyksikköä vedellä, sillä se voi aiheuttaa 
sähköiskuja tai tulipalon.

Lopeta yksikön käyttö, katkaise virta pääkatkaisijasta tai 
irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja loukkaantuminen.

• Pyydä jälleenmyyjältä lämmönvaihtimen puhdistusta 
säännöllisesti.

7. VIANMÄÄRITYS

7-1 Seuraavat tilanteet eivät ole toimintahäiriöitä.
1. Yksikkö ei tee mitään.

• Yksikkö käynnistyy uudelleen heti, kun se pysähtyy.
Yksikkö on hallinnassa, jotta se ei aiheuttaisi suurta rasitusta 
koneiston osille. Yksikön käyttö alkaa 1–5 minuutin kuluttua.

• Yksikkö on juuri käynnistetty.
Mikroprosessori vaatii valmisteluja. Odota noin kaksi minuuttia.

2. Yksikkö ei pysähdy.
• Käyttökytkin kytkettiin pois päältä hetki sitten.

Yksikkö toimii hetken aikaa ennen pysähtymistä koneen osien 
suojaamista varten. Yksikkö pysähtyy, kun käyttö on loppunut.

3. Yksiköstä kuuluu ääntä.
• Yksikön jäähdytystoiminnasta kuuluu jatkuvasti hiljainen 

suhiseva ääni.
Tämä ääni tulee kylmäainekaasun virtauksesta 
lauhdutinyksikössä.

• Yksikön suhiseva ääni loppuu heti, kun yksikkö aloittaa 
toiminnan tai kun se pysähtyy.
Tämä ääni tulee kylmäainekaasun virtauksesta.

• Yksikkö ritisee, kun yksikköä käytetään ja pysäytetään 
toistuvasti.  
Tämä ääni tulee kylmäainekaasun virtauksesta 
lauhdutinyksikön sisällä.

4. Ulkotuuletin ei pyöri.
• Yksikkö on käytössä.

Tuulettimen pyörimisnopeutta säädetään ihanteellista tuotteen 
toimintaa varten.

5. Ulkoyksikön kompressori ja ulkotuuletin eivät pysähdy.
• Ilmiö esiintyy, kun yksikkö pysähtyy.

Kompressori ja ulkotuuletin jatkavat toimintaa, jotta 
kylmäaineöljy ja kylmäaine eivät jää paikalleen. Ne pysähtyvät 
noin 5–10 minuutin kuluttua.

7-2 Tarkista ennen huollon pyytämistä.
1. Järjestelmä ei toimi ollenkaan.

• Onko virransyötön sulake palanut?
Kytke virta pois päältä. (Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä 
virransyötön sulakkeen vaihtokappaletta.)

• Onko virran suojakatkaisija pois päältä?
Kytke virta päälle, jos virran suojakatkaisijan nuppi 
on pois-asennossa.
Älä kytke virtaa päälle, jos virran suojakatkaisijan nuppi 
on lauennut-asennossa. (Ota yhteys jälleenmyyjään.)

• Onko tapahtunut sähkökatkos?
Odota, että sähkö palautuu päälle. Jos sähkökatkos tapahtuu 
käytön aikana, järjestelmä käynnistyy automaattisesti 
uudelleen kun virtalähde palautuu.

• Ovatko kaikki virtalähteet kytketty päälle?
Kytke kaikki virtalähteet päälle.

2. Yksikkö pysähtyy pian sen jälkeen, kun yksikkö käynnistyy.
• Onko ulkoyksikön tai sisäyksikön ilmantulon tai -lähdön 

edessä esteitä?
Poista esteet.

3. Yksikön jäähdytystoiminta on heikkoa.
• Onko sisäyksikössä (yksikön jäähdytin ja kotelo) liikaa jäätä?

Poista jää manuaalisesti tai lyhennä jäänpoistotoiminnan väliä.
• Onko sisällä liikaa tuotteita?

Vähennä tuotteiden määrää.
• Onko sisäyksikön (yksikön jäähdytin ja kotelo) kylmän ilman 

kierto sujuvaa?
Muuta tuotteiden asettelua.

• Onko ulkoyksikön lämmönvaihtimessa liikaa pölyä?
Poista pölyt harjalla tai imurilla ilman vettä, tai ota yhteyttä 
jälleenmyyjään.

• Vuotaako kylmää ilmaa ulos?
Pysäytä kylmän ilman vuoto.

• Onko sisäyksikön (yksikön jäähdytin ja kotelo) asetettu 
lämpötila liian korkea?
Aseta lämpötila sopivaksi.

• Varastoidaanko lämpimiä tuotteita?
Varastoi ne jäähtymisen jälkeen.

• Onko oven aukioloaika liian pitkä?
Aseta oven aukioloaika mahdollisimman lyhyeksi.

7-3 Ota yhteyttä jälleenmyyjään seuraavissa 
tapa-uksissa.

VAROITUS

Jos lauhdutinyksikössä on toimintahäiriö (esimerkiksi se 
haisee palaneelta), katkaise laitteesta virta ja ota yhteyttä 
paikalliseen jälleenmyyjään.
Laitteen käytön jatkaminen näissä oloissa saattaa vaurioittaa 
laitetta tai aiheuttaa sähköiskuja tai tulipaloja.

1. Turvalaitteet, kuten sulake, katkaisija ja maavuotokatkaisija, 
toimivat usein tai käyttökytkimen toiminta ei ole vakaata. 
Ota yhteyttä jälleenmyyjään, kun olet kytkenyt virran pois päältä.

2. Kytke virta pois päältä ja ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos 
muita kuin edellä olevia oireita esiintyy tai jos laite ei siirry 
tavalliseen toimintaan luvussa 7-2 mainittujen vaiheiden 
jälkeen.

8. TARKASTUS
Yksikön ennalta ehkäisevää kunnossapitoa vaaditaan, jotta 
kaupalliset tuotteet eivät vahingoittuisi. Pyydä jälleenmyyjän 
valtuuttamaa tarkastajaa tarkastusta varten.
Katso tietoja kunnossapitotarkastuksesta luvusta 
"Kunnossapitotarkastus" sivulla 6.

ON

OFF

ONON

Virran suojakatkaisija
(maavuotosuojakatkaisija)

Laukaisijan 
sijainti

Merkki
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9. TUOTTEEN MALLIT JA TEKNISET TIEDOT

9-1 Mallit ja tekniset tiedot.

Huomautus:
*1. Arvot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta tuotteiden parantamista varten.
*2. Kun ulkolämpötila on alhainen, lämpötilalukema voi olla alhaisempi kuin kohdehaihtumislämpötila yksikön suojaamista varten.
*3. Äänenpainetaso on alle 70dB(A).

Malli
LREQ30BY1 LREQ40BY1

LREQ15B7Y1R LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R LREQ20B7Y1R

Virransyöttö 3-vaiheinen 50 Hz 380–415 V

Kylmäaine R410A

Käyttötilanne
Haihdutuslämpötila –45°C~+10°C

Ulkolämpötila –20°C~+43°C

Ulkomitat (K×L×S) (mm)
1680 ×

 1240 × 765
1680 ×

 1240 × 765
1680 ×

 1240 × 765
1680 ×

 1240 × 765

Tuotteen paino 331 kg 331 kg 337 kg 337 kg

Kylmäaineputkiston 
liitännät

Nesteputki Ø19,1

Kaasuputki Ø41,3

Suunniteltu paine

Korkeapainepuoli
(bar) 38 38 38 38

(MPa) 3,8 3,8 3,8 3,8

Matalapainepuoli
(bar) 25 25 25 25

(MPa) 2,5 2,5 2,5 2,5
Käyttöopas
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10. HUOLTOPALVELUT

10-1 Huoltopalvelut

VAROITUS

Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja lauhdutinyksikön 
muokkaamisesta, korjaamista ja kunnossapidosta.
Vääränlainen työskentely saattaa aiheuttaa vuodon, sähköiskuja tai 
tulipalon.
Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja lauhdutinyksikön 
siirtämisestä ja uudelleenasennuksesta.
Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa vuotoja, sähköiskuja 
tai tulipalon.
Kylmäainevuoto voi aiheuttaa tulipalon.
Jos lauhdutinyksikkö ei toimi oikein (eli lauhdutinyksikön 
sisälämpötila ei alene tehokkaasti), syynä voi olla kylmäainevuoto.  
Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.  
Lauhdutinyksikössä oleva kylmäaine on turvallista eikä se 
tavallisesti vuoda. 
Jos kylmäaine kuitenkin vuotaa ja pääsee kosketuksiin avotulen, 
lämmittimen tai keittotason kanssa, se voi tuottaa haitallisia 
yhdisteitä. Sammuta lauhdutinyksikkö ja ota yhteyttä 
jälleenmyyjään. Varmista, että lauhdutinyksikkö kytketään päälle 
sen jälkeen, kun valtuutettu huoltaja vahvistaa, että vuoto on 
korjattu.

1. Ilmoita jälleenmyyjälle seuraavat asiat, kun pyydät huoltoa.
• Mallinimi Kerrotaan takuukortissa.
• Sarjanumero ja asennuspäivämäärä 

Kerrotaan takuukortissa.
• Vikatilanne – mahdollisimman tarkasti
• Nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi

2. Korjaus takuuajan jälkeen
Ota yhteys jälleenmyyjään. Takuuajan jälkeinen korjaus ovat 
mahdollista, jos yksikkö voi säilyttää alkuperäiset toimintonsa 
korjausten jälkeen.

3. Kunnossapitotarkastus
Kompressorilauhdutinyksikön sisäpuoli likaantuu ja sen 
suorituskyky voi heikentyä, jos sitä käytetään useiden 
vuodenaikojen ajan.
Yksikön purkaminen ja sisäinen puhdistaminen vaatii 
erikoistuneita tekniikoita. Sen vuoksi jälleenmyyjä suosittelee 
takuun ulkopuolista kunnossapitotarkastusta tavallisten 
kunnossapitopalveluiden lisäksi.
Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
Pidä mielessä, että jälleenmyyjän takuu ei kata toimintahäiriöitä, 
jotka ovat seurausta yksikön purkamisesta tai sisäisestä 
puhdistamisesta, jonka on tehnyt muu kuin jälleenmyyjän 
valtuuttama huoltaja.

4. Siirtäminen ja hävittäminen
• Ota yhteyttä jälleenmyyjään järjestelmän lauhdutinyksikön 

poistamista ja uudelleenasentamista varten, koska ne vaativat 
teknistä tuntemusta.

• Järjestelmän lauhdutinyksikkö käyttää fluorihiilikylmäainetta. 
Ota yhteyttä jälleenmyyjään järjestelmän lauhdutinyksikön 
hävittämistä varten, sillä laki velvoittaa keräämään, 
kuljettamaan ja hävittämään kylmäaineen paikallisten ja 
kansallisten säädösten mukaisesti.

• Ota molemmissa tapauksissa yhteyttä jälleenmyyjään.

5. Kyselyt
Kysy lisätietoja huoltopalveluista jälleenmyyjältä.

10-2 Takuun ulkopuoliset korjaukset  
(huoltotyöt, joita takuu ei kata)

10-2-1 Epätavallisen käytön aiheuttamat 
onnettomuudet

• Epätavallinen käyttö

• Sovellukset ja muokkaukset, joihin laitetta ei ole tarkoitettu.

Käyttöolosuhteet
Lauhdutinyksikkö 

Jäähdytyspuolen rajoitukset Huomautus:

Nimike Käyttöolosuhteet

Kylmäaine R410A (*5)

Kylmäaineöljy Daphne FVC68D (*6)

Haihtumislämpötilan alue (Lt) –45°C – +10°C (*2)(*8)

Ulkolämpötilan alue –20°C – +43°C (*4)

Imukaasun ylikuumennusaste 10 K tai enemmän (*7)

Imukaasuputki 20°C tai vähemmän

Virransyöttö 

Jännitesäätely ±10% nimellisjännitteestä

Jännitteen 
epätasapainoarvo

±2% nimellisjännitteestä

Taajuussääntely ±2% nimellistaajuudesta

Kompressorin päällä/pois-taajuus korkeintaan 6 kertaa/tunti

Liitäntäputkiston pituus  
(vastaava putkiston pituus) (*1)

130 m tai vähemmän 
(Te ≥ –20)

100 m tai vähemmän 
(Te < –20)

Sisäyksikön ja ulkoyksikön 
korkeuden enimmäisero

35 m tai vähemmän (*3) 
(Kun lauhdutinyksikkö on 
asennettu korkeammalle 
kuin jäähdytyspuoli)

10 m tai vähemmän 
(Kun lauhdutinyksikkö on 
asennettu matalammalle 
kuin jäähdytyspuoli)

Asennustila
Asennuksen huoltotilan 
mukaan

Sisäyksikön kokonaiskapasiteetti

Ulkolämpötilasta 32°C 
alkaen sisäyksikön 
kokonaiskapasiteetin on 
oltava vähintään ≥50 % 
ulkoyksikön 
kokonaiskapasiteetista

Ulkoyksikön monikytkentäputkisarja

Kaasuputken jakamiseen ja 
eri ulkoyksiköihin kytkemistä 
varten on käytettävä 
ulkoyksikön 
monikytkentäputkisarjaa 
(EKHRQZM)

Liitettävä 
vähimmäiskuormak
apasiteetti

4,0 kW (Te ≥ –20) 
3,2 kW (Te < –20)

Nestemagneettiven
ttiili asennettu 
paisuntaventtiilin 
vastavirtaan

R410A:n enimmäiskäyttöpaineen erotus: 
3,5 MPa tai enemmän

Sisäyksikön magneettiventtiileitä on tarpeen 
ohjata ulkoyksikön toiminnolla "Yksikön 
käyttö"

Jäänpoistotapa

Kuumalla kaasulla tapahtuva jäänpoisto ei ole 
mahdollinen

Kun jäänpoisto on suoritettu, jatka 
jäähdytyspuolen puhaltimen toimintaa 
3 minuuttia tai vähemmän

Rajoitin Käytä lämpöpaisuntaventtiiliä R410A:lle
LREQ15+20B7Y1R
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*1. Liitäntäputkiston pituuteen vaikuttaa haihtumislämpötilan 
asetusarvon mukaan. Kytkettyjen sisäyksiköiden sisäinen 
kokonaismäärä ei saa ylittää arvoa 80 l.

*2. Kun ulkolämpötila on alhaisempi kuin haihtumislämpötila, 
haihtumislämpötila on alhaisempi kuin asetettu 
haihtumislämpötila.

*3. Lukko vaaditaan 5 metrin välein ulkoyksiköstä.

*4. Jos ulkoyksiköt asennetaan paikkaan, jossa ulkolämpötila 
voi laskea alle –10°C:een, asenna tuulensuojalevy tai 
lumisuojapeite. Katso lisätietoja huolto-oppaasta.

*5. Käytä vain kylmäainetta R410A.

*6. Käytä vain Daikin-huolto-osaluettelossa mainittua kylmäaineöljyä.

*7. Pätee myös sulatuksen jälkeiseen toimintaan.

*8. Jos kohdehaihtumislämpötila on ≤–20°C, kylmäaineöljyn 
lisäämistä voidaan vaatia.

10-2-2 Seuraavassa määritetyt valinta-, asennus- 
ja työviat ja muut viat

Huomautus: Tähdellä merkityt kohdat osoittavat käytännön 
esimerkkejä.

1. Mallivalinnan virheet
• On valittu malli, joka ei sovi varastointisovelluksiin.

* Tuotteiden jäähdytys ei saavuta haluttua säilytyslämpötilaa.
• Jäähdytys ylikuormittuu tai alikuormittuu jälleenmyyjän 

mielestä.
* Säännölliset pysähdykset ovat 6 kertaa tunnissa tai 

useammin, tai haluttua jäähdytyslämpötilaa ei ole saavutettu.

2. Asennusvika (asennus- ja ympäristöongelmat)
• Yksikköä ei ole asennettu vakaasti vaakatasoon.

* Yksikköä ei ole kiinnitetty tukevasti.
• Asennuspaikan ympäristön olosuhteet poikkeavat tavallisista 

ilmaston olosuhteista.
* Suolainen ilma, rannikko, öljysumuinen ympäristö, keittiön 

poistoilmapuoli, muu syövyttävä kaasuympäristö tai tahmea 
sumuympäristö.

• Asennuspaikassa on huono tuuletus ja lämmön haihtuminen.
* Kone vetää uudelleen sisään poistoilmaa.

• Vaadittua ulkoyksikön monikytkentäputkisarjaa ei ole käytetty.
• Vaadittua lumisuojapeitettä tai tuulensuojalevyä ei asennettu, 

vaikka ulkolämpötila on ≤–10°C.
• Asennusoppaassa osoitettuja ohjeita ei noudatettu oikein.

3. Työvika
• Putkiston sisäpuolta ei ole tyhjökuivattu riittävästi.

* Jäätyminen aiheuttaa putkiston ohuiden kohtien 
tukkiutumisen.

• Putkiston sisäpuolta ei ole riittävän ilmatiivis.
* Kylmäainekaasun vuoto.

• Putkiston sisäpuoli on saastunut ulkopuolisella aineella.
* Putkiston ohuet kohdat tukkiutuvat.

• Paikan päällä tehty muokkaus vaikuttaa haitallisesti yksikköön.
* Yksikköä käytetään käyttölämpötila-alueen ulkopuolella 

muokkauksen seurauksena.
• Yksikön virheellinen käsittely asennustyön aikana on 

aiheuttanut onnettomuuden.
* Löysä tai vaappuva ulkopaneeli tai rikkoutunut tai taipunut 

putkisto.
* Kylmäaineöljyn lisäämiseen liittyviä ohjeita ei noudatettu 

oikein.
* Järjestelmä on täytetty liian paljolla tai liian vähällä 

kylmäaineella.

4. Käyttövika
• Varastoitavien tuotteiden lämpötila-asetukset ovat väärät.

* Vihanneksia säilytetään lämpötilassa, joka on alle 0°C.
• Yksikön säännöllinen huolto on laiminlyöty.

* Ilmalämmönvaihdin on tukossa, osaan on muodostunut 
ruostetta, kaasuvuoto, sisäyksikön jäätyminen (kotelo ja 
yksikköjäähdytin).

• Kylmäaineöljyn lisäämiseen liittyviä ohjeita ei noudatettu oikein.
* Jos kohdehaihtumislämpötila on ≤–20°C, kylmäaineöljyn 

lisäämistä voidaan vaatia.
* Kun kylmäaineöljyä on lisätty, kohdehaihtumislämpötilaa ei 

voida muuttaa asetukseen ≥–20°C.
* Jos kohdehaihtumislämpötilaa lasketaan 5°C:eella (alkaen 

kohdehaihtumislämpötilasta ≤–20°C), kylmäaineöljyn määrä 
on laskettava uudelleen ja sitä on lisättävä tarvittaessa.

5. Muut
• Jälleenmyyjän suosittelemia parannuksia ei ole toteutettu.

* Useiden yksiköiden samanaikainen käynnistys ja sammutus.
• Onnettomuuden aiheutti luonnonvoima tai tulipalo.

* Sähköosat ovat vahingoittuneet salaman takia.
• Muita huolimattomuuden aiheuttamia asennus- ja 

käyttöongelmia.
* Yksikön käyttö ilman putkiston lämpöeristystä.

• Työ tehtiin noudattamatta kotelon ohjeita.
<Kotelon ohjeet>
· Termostaattipaisuntaventtiilin ja nestetulon 

magneettiventtiilin asennus (molemmat R410A) 
esittelypohjalta. 
Termostaattipaisuntaventtiilin tunnistinputken on oltava 
lämpöeristetty.

· Asenna kotelo samaan kerrokseen, jos kotelot on liitetty 
yhteen ulkoyksikköön.

· Varmista, että lämmönvaihtimen lähtöputkisto on alaspäin 
(seuraavan kuvan mukaisesti).

Lämmönvaihdin

Poistoaukko
(alapuoli)

Tuloaukko
(yläpuoli)
Käyttöopas
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