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KÄYTTÖOPAS

Kokonaislämmönvaihdin
Lämmön talteenottotuuletin 
– DX-kierukan kanssa –

MALLIT
(Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi)

DX-kierukan ja kostuttimen kanssa

VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

DX-kierukan kanssa

VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1



Lämmön talteenottotuuletin
Lämmön talteenottotuuletin
• Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän Daikin-

kokonaislämmönvaihtimen.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät lämmön 
talteenottotuuletinta. Oppaassa kerrotaan, miten laitetta käytetään 
oikein, ja annetaan ohjeita, mikäli laitteen käytössä ilmenee 
ongelmia. Tässä käyttöoppaassa käsitellään vain sisäyksikköä. 
Käytä sitä yhdessä ulkoyksikön käyttöoppaan kanssa. Luettuasi 
tämän oppaan pane se talteen myöhempää käyttöä varten.

• Tämä yksikkö on VRV-järjestelmän ilmastointilaitteen 
valinnaisvarustetyyppi.
Sitä käytetään yleensä VRV-järjestelmän sisäilmastointilaitteen 
kanssa. 
Sitä voidaan käyttää myös itsenäisenä järjestelmänä.

• Tämä yksikkö ei voi säätää huonelämpötilaa. Jos se on tarpeen, 
älä asenna lämmön talteenottotuuletinta yksinään, vaan asenna 
mieluummin toinen sisäyksikkö.

• Käytä VRV-järjestelmän sisäilmastointilaitteen kaukosäädintä 
yksikön ohjaamiseen.



MALLIT VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1
VKM50GBV1 VKM80GBV1 VKM100GBV1

1

1 Ripustuskoukku 14 Poistoaukko

2 Kanavan kiinnityslaippa 15 Kostutin (luonnollisesti haihduttava tyyppi)
<vain VKM-GBMV1-sarja>3 Poistoimuri

4 Ilmansuodatin (pitkäikäinen suodatin) 16 Sihti (mukana)
<vain VKM-GBMV1-sarja>5 Vaimennin

6 Ohjausrasia 17 Syöttövesisäiliö
<vain VKM-GBMV1-sarja>7 Huoltokansi

8 Lämmönvaihtimen elementit
Se siirtää lämpöä (lämpötila ja kosteus) sisältä ulkoa 
otettavan ilman kanssa, vaihtaa ulkoilman samaan tilaan 
kuin sisäilman ja tuo sen sitten sisälle.

18 Magneettiventtiili
<vain VKM-GBMV1-sarja>

19 Kaukosäädin (lisävaruste)

20 Vaimentimen moottori

9 Nimikilpi 21 EA poistoilma ulos

10 Ilmansyöttötuuletin 22 OA raitis ilma ulkoa (ulkoilma)

11 Suora laajennuskierukka 23 RA paluuilma huoneesta

12 Kaasuputki 24 SA syöttöilma huoneeseen

13 Nesteputki
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2 Lämmön talteenottotuuletin – DX-kierukan kanssa –
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DX-kierukan ja kostuttimen kanssa DX-kierukan kanssa
VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Kokonaislämmönvaihdin
Lämmön talteenottotuuletin 

– DX-kierukan kanssa –
Käyttöopas
SISÄLLYS
KUVAT (kuva).............................................................[1][2]

1 TURVAOHJEET ...............................................................1
2 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ...........................................4
3 KÄYTTÖMENETTELY .....................................................8
4 KUNNOSSAPITO........................................................... 11
5 VIANETSINTÄ ...............................................................12
6 HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU JA TAKUU ..............14

Alkuperäiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet 
ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä 
tietoja
Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja.
Kylmäainetyyppi: R410A

GWP
(1)

-arvo: 1975
(1)

 GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali

Eurooppalainen tai paikallinen lainsäädäntö voi vaatia 
säännöllisiä tarkastuksia kylmäainevuotojen varalta. 
Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

1 TURVAOHJEET
Tämä käyttöopas kannattaa lukea huolellisesti ennen käyttöä, 
jotta lämmön talteenottotuuletinyksikön toiminnoista saadaan 
täysi hyöty ja vältetään virheellisestä käsittelystä aiheutuvat 
toimintahäiriöt. Tätä yksikköä koskee ehto "laitteet, jotka eivät 
ole julkisessa käytössä".
• Tässä oppaassa varotoimenpiteet on luokiteltu 

VAROITUKSIKSI ja HUOMAUTUKSIKSI. Varmista, että 
noudatat alla mainittuja varotoimenpiteitä: Ne kaikki 
ovat tärkeitä turvallisuuden takaamiseksi.

VAROITUS ........ Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, 
jonka välttämisen laiminlyönti voi 
aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

HUOMAUTUS.... Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, 
jonka välttämisen laiminlyönti voi 
aiheuttaa vähäisen tai kohtalaisen 
vamman. Sillä voidaan myös varoittaa 
vaarallisista menettelytavoista.

• Luettuasi tämän oppaan säilytä se sopivassa paikassa, 
jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. Jos laitteisto siirtyy 
uudelle käyttäjälle, muista antaa myös opas hänelle.

VAROITUS (käytön aikana)

• Huomaa, että pitkällinen, suora altistuminen lämmön 
talteenottotuuletinyksiköstä tulevalle viileälle tai 
lämpimälle ilmalle tai liian viileälle tai lämpimälle ilmalle 
voi vahingoittaa fyysistä kuntoasi ja terveyttäsi.

• Älä laita esineitä, kuten keppejä tai sormia, ilman 
sisäänmeno- tai ulostuloaukkoihin.
Lämmön talteenottotuuletinyksikön puhaltimen nopeiden 
siipien koskettaminen voi aiheuttaa vammoja.

• Älä käytä lämmön talteenottotuuletinyksikköä paikassa, 
jonka ilmassa on öljyhöyryä, kuten ruoka- tai 
koneöljyhöyryä.
Öljyhöyry voi aiheuttaa lämmön talteenottoyksikön 
murtumisvaurioita, sähköiskun tai tulipalon.

• Älä käytä lämmön talteenottoyksikköä paikoissa, 
joissa on runsaasti öljyistä savua, kuten keittiöissä, 
tulenarkaa tai syövyttävää kaasua tai metallipölyä.
Lämmön talteenottoyksikön käyttäminen tällaisissa 
paikoissa voi aiheuttaa tulipalon tai yksikön vikoja.

• Älä käytä tulenarkoja materiaaleja (esim. hiussuihketta 
tai hyönteismyrkkyä) lämmön talteenottoyksikön 
lähellä. Älä puhdista lämmön talteenottoyksikköä 
orgaanisilla liuottimilla, kun tinnerillä.
Orgaanisten liuottimien käyttö voi aiheuttaa lämmön 
talteenottoyksikön murtumisvaurioita, sähköiskun tai 
tulipalon.

• Sähköiskujen välttämiseksi älä käytä laitetta, jos kätesi 
ovat märät.

• Avaa ikkunat ja tuuleta huone, jos syttyvää kaasua 
vuotaa.
Sähköliitännän kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen, jos 
ilmanvaihto on riittämätön yksikön ollessa päällä tai pois 
päältä. 

• Älä pese lämmön talteenottoyksikköä vedellä, sillä se 
voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
(paitsi ilmansuodattimet yms.)

• Muista pysäyttää laite ja katkaista virta ennen 
puhdistusta tai tarkastusta.
Koska tuuletin pyörii suurella nopeudella, se aiheuttaa 
vammoja.

• Älä milloinkaan tarkasta tai huolla laitetta itse.
Pyydä pätevää huoltomiestä suorittamaan nämä työt. 
(pätevä huoltomies)

• Varo tulta kylmäainevuodon sattuessa.
Jos lämmön talteenottoyksikkö ei toimi oikein, eli se ei tuota 
viileää tai lämmintä ilmaa, syynä voi olla kylmäainevuoto. 
Pyydä apua paikalliselta jälleenmyyjältä. Lämmön 
talteenottoyksikössä oleva kylmäaine on turvallista eikä 
yleensä vuoda. Jos kylmäainetta kuitenkin vuotaa ja joutuu 
kosketuksiin polttimen, lämmittimen tai lieden liekin kanssa, 
vaarallisia yhdisteitä voi syntyä. Sammuta lämmön 
talteenottoyksikkö ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. 
Käynnistä lämmön talteenottoyksikkö, kun ammattitaitoinen 
teknikko on varmistanut, että vuoto on korjattu.

• Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, jos lämmön 
talteenottoyksikkö joutuu veden alle luonnon-
mullistuksen, kuten tulvan tai hirmumyrskyn, takia.
Älä tällaisessa tapauksessa käytä lämmön talteenotto-
yksikköä, sillä seurauksena voi olla toimintahäiriö, 
sähköisku tai tulipalo.

• Käynnistä tai pysäytä lämmön talteenottoyksikkö 
kaukosäätimellä. Älä koskaan käytä päävirtakytkintä 
tähän tarkoitukseen. 
Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai vesivuoto. Lisäksi 
jos sähkökatkon varalta on tarjolla automaattinen uudelleen-
käynnistysohjaus ja virta palautuu, tuuletin pyörii äkillisesti 
ja voi aiheuttaa vammoja.

• Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja lämmön 
talteenottoyksikön sisäpuolen puhdistuksesta.
Väärin suoritettu puhdistus voi aiheuttaa muoviosien 
särkymisen, vesivuotoja ja muita vaurioita sekä sähköiskuja.
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HUOMAUTUS (käytön aikana)

• Älä käytä lämmön talteenottoyksikköä muuhun kuin sen 
suunniteltuun tarkoitukseen.
Älä käytä lämmön talteenottoyksikköä tarkkuuskojeiden, 
ruoan, kasvien, eläimien tai taideteosten jäähdytykseen, 
sillä se voi vaikuttaa vahingollisesti kyseisen kohteen 
suorituskykyyn, laatuun ja/tai pitkäikäisyyteen.

• Älä sijoita avotulta tuottavia laitteita lämmön 
talteenottoyksiköstä tulevaan ilmavirtaan, sillä se voi 
heikentää polttimen palamista.

• Älä aseta lämmittimiä suoraan lämmön talteenotto-
yksikön alle, koska niiden tuottama lämpö voi aiheuttaa 
muodonmuutoksen.

• Varmista, että lapset, kasvit tai eläimet eivät ole suoraan 
alttiina lämmön talteenottoyksiköstä tulevalle 
ilmavirralle, koska sillä voi olla haittavaikutuksia.

• Älä sijoita tulenarkoja suihkeita lämmön talteenotto-
yksikön tai sisätilojen imu- ja poistosäleiköiden lähelle 
tai käytä niitä sen lähellä, sillä seurauksena voi olla 
tulipalo.

• Katkaise virta, jos lämmön talteenottoyksikköä ei 
käytetä pitkään aikaan.
Muuten lämmön talteenottoyksikkö voi kuumentua tai syttyä 
tuleen pölyn kertymisen takia.

• Älä tuki ilman sisäänmeno- tai ulostuloaukkoja.
Jos tuuletin ei puhalla ilmaa koko huoneeseen, se voi 
aiheuttaa hapenpuutetta, joka voi johtaa terveyden 
heikentymiseen tai pitkään kestäviin terveysongelmiin.

• Älä käytä lämmön talteenottotuuletinyksikköä ilman 
ilmansuodatinta.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriön, kun lika tai pöly tukkii 
lämmönvaihtoelementin.

• Käytä käsineitä puhdistuksen aikana.
Puhdistaminen ilman käsineitä voi aiheuttaa vammoja.

• Älä koskaan pura kaukosäädintä.
Sisäosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskuja tai 
tulipalon. 
Kysy tietoja sisäisistä tarkastuksista ja säädöistä 
paikalliselta jälleenmyyjältä.

• Älä aseta esineitä ulkoyksikön välittömään läheisyyteen 
äläkä anna lehtien ja muiden roskien kerääntyä yksikön 
ympärille.
Lehdet ovat pesäpaikkoja pieneläimille, jotka voivat päästä 
yksikön sisään. Yksikköön päästyään tällaiset eläimet voivat 
aiheuttaa toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon sähköosia 
koskettaessaan.

• Ole varovainen ilmansuodattimen puhdistuksen tai 
tarkastuksen aikana.
Töitä täytyy tehdä korkealla, mikä vaatii äärimmäistä 
varovaisuutta. Jos telineet ovat epävakaat, saatat pudota tai 
kaatua ja loukkaantua.

• Älä aseta vettä sisältäviä astioita (kukkamaljakoita tms.) 
lämmön talteenottoyksikön päälle, sillä seurauksena 
voi olla sähköiskuja tai tulipalo.

• Lapset ja henkilöt, jotka eivät kykene käyttämään 
ilmastointilaitteita, eivät saa käyttää laitetta ilman 
valvontaa.
Seurauksena voi olla vammoja tai sähköisku.

• Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään 
sisäyksiköllä tai sen kaukosäätimellä.
Jos lapsi käyttää laitetta vahingossa, seurauksena voi olla 
vammoja tai sähköisku.

VAROITUS (asennusta varten)

• Kysy tietoja asennuksesta paikalliselta edustajaltasi.
Jos teet työn itse seurauksena voi olla vesivuotoja, 
sähköiskuja tai tulipalo.

• Asennuksessa on noudatettava asennusoppaan ohjeita.
Virheellinen asennus voi aiheuttaa vuotamista, sähköiskun 
tai tulipalon. Yksikön putoaminen voi aiheuttaa vammoja.

• Älä sijoita lämmön talteenottoyksikköä tiloihin jossa 
lämpötila sen ympäristön tai sisätilojen imu- ja 
poistosäleiköiden ympärillä voi laskea alle nollan.
<vain VKM-GBMV1-sarja>
Vesiputkissa, kostutinelementissä, solenoidiventtiileissä ja 
muissa komponenteissa oleva vesi voi jäätyä aiheuttaen 
rikkoutumisen ja vuotoja.

• Poistoilmaa ei saa päästä ulkoilman ottoaukkoon.
Muuten huoneilma voi pilaantua ja vaarantaa terveyden.

• Sijoita ulkoilman ottoaukko niin, että siihen ei pääse 
palamisilmaa tms. sisältävää poistoilmaa.
Virheellinen asennus voi aiheuttaa huoneessa 
hapenpuutetta, josta voi seurata vakavia tapaturmia.

• Kaikki sähköasennustyöt tulee antaa valtuutetun 
sähköasentajan tehtäväksi.
Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja johdotuksesta. Älä 
koskaan tee sitä itse. 

• Varmista, että yksikölle on varattu erillinen virtapiiri ja 
että valtuutettu sähköurakoitsija on tehnyt kaikki 
sähkötyöt paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
Riittämätön virtapiirin kapasiteetti tai virheelliset sähkötyöt 
voivat aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.

• Muista maadoittaa lämmön talteenottoyksikkö.
Älä maadoita lämmön talteenottoyksikköä vesijohtoon, 
ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maahan. Puutteellinen 
maadoitustyö voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon. 
Salaman tai muun lähteen aiheuttama korkea syöksyvirta 
voi vaurioittaa lämmön talteenottoyksikköä.

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

• Asenna yksikkö tukevalle alustalle, joka kestää sen 
painon.
Jos alusta on liian heikko, seurauksena voi olla yksikön 
putoaminen, mikä voi aiheuttaa vammoja.

• Liitä kaukosäädin oikeaan malliin.
Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

• Älä liitä muita sähköjohtoja.
Ne voivat aiheuttaa tulipalon.

• Kysy jälleenmyyjältä toimintaohjeita kylmäainevuodon 
sattuessa.
Jos lämmön talteenottotuuletinyksikkö asennetaan pieneen 
huoneeseen, on huolehdittava siitä, että kylmäainevuodon 
sattuessa sen määrä ei ylitä sallittua pitoisuusrajaa. Muuten 
seurauksena voi olla hapenpuutteesta aiheutuva tapaturma.

• Älä asenna lämmön talteenottoyksikköä paikkaan, jossa 
se saattaa joutua alttiiksi tulenaran kaasun vuodolle.
Kaasuvuodon sattuessa kaasun kerääntyminen lämmön 
talteenottoyksikön lähelle voi aiheuttaa tulipalon.
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HUOMAUTUS (asennusta varten)

• Älä asenna lämmön talteenottotuuletinyksikköä tai 
ilman imu/poistosäleikköä seuraaviin paikkoihin:
1. Tilat, jotka ovat alttiina korkealle lämpötilalle tai

avotulelle.
Vältä paikkaa, jossa lämpötila ilman talteenottotuuletin-
yksikön ja ilman imu/poistosäleikön lähellä ylittää 40°C. 
Jos yksikköä käytetään korkeassa lämpötilassa, 
seurauksena voi olla ilmansuodattimen ja lämmönvaihto-
elementin muodon muuttuminen tai moottorin palaminen.

2. Tilat, kuten keittiöt yms., joissa on öljyhöyryjä.
Ne voivat aiheuttaa tulipalon.

3. Tilat, kuten koneisto- ja kemialliset laitokset, joissa 
muodostuu esimerkiksi myrkyllistä kaasua tai 
materiaalin, kuten hapon, emäksen, orgaanisten 
liuottimen ja maalien, syövyttäviä komponentteja.
Tilat, joissa palavan kaasun vuoto on todennäköinen.
Se voi aiheuttaa kaasumyrkytyksen tai tulipalon.

4. Kosteudelle alttiit tilat, kuten kylpyhuoneet.
Seurauksena voi olla sähkövuoto tai -isku ja muu vika.

5. Tilat, joissa lämpötila on pakkasen puolella.
<vain VKM-GBMV1-sarja>
Yksikön käyttäminen alle 0°C:n lämpötilassa voi aiheuttaa 
valutusastian, syöttö- ja poistoputkien, 
kosteutuselementin, solenoidiventtiilien ja muiden osien 
jäätymisen, josta voi seurata tapaturmia.

6. Sähkömagneettisia aaltoja lähettävien laitteiden 
lähelle.
Sähkömagneettiset aallot voivat häiritä ohjaus-
järjestelmää ja aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä.

7. Tilat, joissa on paljon hiilimustaa.
Hiilimusta tarttuu ilmansuodattimeen ja lämmönvaihto-
elementtiin ja tekee niistä käyttökelvottomia.

• Onko lumisuojauksesta huolehdittu? 
Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

• Varmista, että asennuspaikan lämpötila ja kosteus ovat 
käyttöalueella ja etteivät ne ylitä rajaa.
Älä asenna kylmään varastoon tai muuhun tilaan, jossa on 
alhainen lämpötila, tai lähelle lämmitettäviä uima-altaita. 
Seurauksena voi olla sähköisku ja tulipalo.

• Asenna kaksi ulkokanavaa alaspäin kalteviksi, jotta 
yksikköön ei pääse sadevettä.
Jos tätä ei tehdä huolellisesti, rakennukseen voi päästä 
vettä, joka vaurioittaa huonekaluja ja aiheuttaa sähköiskuja 
ja tulipalon.

• Eristä kaksi ulkokanavaa kondensaation estämiseksi 
(tarvittaessa myös sisäkanava).
Jos tätä ei tehdä huolellisesti, rakennukseen voi päästä 
vettä, joka vaurioittaa huonekaluja jne.

• Käytä sähköeristystä putken ja seinän välissä, kun 
käytetään metalliputkia metalli- tai johdinsäleiden tai 
metallipinnoitteiden välistä vientiin puurakennuksissa.
Seurauksena voi olla sähköisku ja tulipalo.

• Asenna tyhjennysputkisto asianmukaisesti täydellisen 
tyhjennyksen varmistamiseksi.
Jos tyhjennysputkistoa ei ole asennettu asianmukaisesti, 
tyhjennys ei toimi. Tällöin tyhjennysputkistoon voi kertyä 
likaa ja roskia aiheuttaen vesivuodon. Jos näin tapahtuu, 
pysäytä lämmön talteenottotuuletinyksikkö ja pyydä apua 
paikalliselta jälleenmyyjältä.

• Älä laita kaukosäädintä paikkaan, jossa se voi kastua.
Jos kaukosäätimeen pääsee vettä, seurauksena voi olla 
sähkövuoto ja elektronisten osien vahingoittuminen. Se voi 
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

VAROITUS
(siirtämistä ja uudelleenasennusta/
korjausta varten)

• Älä muunna lämmön talteenottotuuletinyksikköä.
Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

• Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja lämmön 
talteenottoyksikön siirtämisestä ja asentamisesta 
uudelleen.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vuotoja, sähköiskuja tai 
tulipalon.

• Älä pura tai korjaa yksikköä itse.
Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. 
Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tällaisten töiden 
teettämistä varten.

• Älä kallista lämmön talteenottotuuletinyksikköä, kun 
irrotat sitä.
Yksikön sisällä oleva vesi voi tippua tai vuotaa ja joutua 
huonekalujen päälle tms.

• Älä siirrä tai asenna kaukosäädintä uudelleen itse.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
Ota yhteys jälleenmyyjään.

• Jos lämmön talteenottotuuletinyksikössä on 
toimintahäiriö (siitä lähtee palavan hajua tms.), katkaise 
yksikön virta ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
Käytön jatkaminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa 
särkymisen, sähköiskuja tai tulipalon.

<TARKISTUSLUETTELO TURVALLISUUSOHJETTA 
LUKUUN OTTAMATTA>
Alla olevat kohdat täytyy tarkistaa, Pyydä paikalliselta jälleen-
myyjältä apua, jos olet epävarma tai et voi tarkistaa sitä itse.

■ ASENNUSPAIKAN VALINNAN 
TARKISTUSLUETTELO

• Onko ulkoyksikkö asennettu paikkaan, jossa on hyvä 
ilmanvaihto eikä esteitä ympärillä?

• Älä käytä seuraavissa paikoissa.
a.Paikat, joiden ilmassa on mineraaliöljyä, kuten poraöljyä.
b.Paikat, joiden ilmassa on suolaa, kuten rannikkoalueet.
c. Paikat, joiden ilmassa on rikkikaasua, kuten kuumat 

lähteet.
d.Paikat, joissa verkkojännite vaihtelee, kuten tehtaat.
e.Autot tai laivat.
f. Paikat, joiden ilmassa on höyryä tai roiskunutta öljyä, 

kuten keittiö.
g.Paikat, joissa on sähkömagneettisia aaltoja tuottavia 

mekaanisia laitteita.
h.Paikat, joissa on hapanta tai emäksistä höyryä.

• Onko lumisuojauksesta on huolehdittu?
Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

■ SÄHKÖKYTKENTÄTÖIDEN 
TARKISTUSLUETTELO

• Kaikki sähköasennustyöt tulee antaa valtuutetun 
sähköasentajan tehtäväksi.
Älä tee töitä itse. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

• Sähkökytkennät on tehtävä paikallisten määräysten 
mukaisesti.

• Onko ilmastointilaitteella erillinen virtapiiri?
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■ KÄYNTIÄÄNEEN LIITTYVÄ TARKISTUSLUETTELO
• Onko yksikkö asennettu seuraavanlaisiin paikkoihin?

a.Paikka, joka on tarpeeksi tukeva kantamaan yksikön 
painon ja joka ei vahvista käyntiääntä tai tärinää.

b.Paikka, jossa ulkoyksikön ilman ulostulon lämmin ilma tai 
melu ei häiritse naapureita.

• Onko ulkoyksikön ilman ulostuloaukon lähellä esteitä?
Ne voivat alentaa tehoa ja voimistaa käyntiääntä.

• Jos käytön aikana kuuluu epänormaalia ääntä, 
ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

■ POISTOPUTKISTON JA VEDENSYÖTÖN 
ASENNUKSEN TARKISTUSLUETTELO

• Varmista, että poisto toimii kunnolla.
Jos jäähdytyskäytön aikana ulkoyksikön poistoputkesta ei 
tule vettä, lika tai pöly voi tukkia putken ja aiheuttaa 
vesivuodon sisäyksiköstä.
Lopeta yksikön käyttö ja ota yhteyttä paikalliseen 
jälleenmyyjään.

2 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA
Tämä käyttöopas koskee alla mainittuja järjestelmiä, joissa on 
standardiohjaus. Ennen käyttöönottoa ota yhteys paikalliseen 
jälleenmyyjään saadaksesi tiedot oman järjestelmäsi tyyppiä ja 
merkkiä vastaavasta toiminnasta.
Jos laitteessasi on mukautettu ohjausjärjestelmä, pyydä 
paikalliselta jälleenmyyjältä omaa järjestelmääsi koskevat 
ohjeet. 

2.1 OSIEN NIMET (katso kuva 1)
(1) Ripustuskoukku
(2) Kanavan kiinnityslaippa
(3) Poistoimuri
(4) Ilmansuodatin (pitkäikäinen suodatin)
(5) Vaimennin
(6) Ohjausrasia
(7) Huoltokansi
(8) Lämmönvaihtimen elementit
(9) Nimikilpi

(10) Ilmansyöttötuuletin
(11) Suora laajennuskierukka
(12) Kaasuputki
(13) Nesteputki
(14) Poistoaukko
(15) Kostutin (luonnollisesti haihduttava tyyppi) 

<vain VKM-GBMV1-sarja>
(16) Sihti (mukana) <vain VKM-GBMV1-sarja>
(17) Syöttövesisäiliö <vain VKM-GBMV1-sarja>
(18) Solenoidiventtiili <vain VKM-GBMV1-sarja>
(19) Kaukosäädin (lisävaruste)
(20) Vaimentimen moottori
(21) EA poistoilma ulos
(22) OA raitis ilma ulkoa (ulkoilma)
(23) RA paluuilma huoneesta
(24) SA syöttöilma huoneeseen

2.2 ETÄOHJAINYKSIKKÖ JA VAIHTOKYTKIN: 
KUNKIN KYTKIMEN JA NÄYTÖN NIMI JA 
TOIMINTO (katso kuva 3)

• Vain tähdellä (*) merkityt kohdat ovat yksikön toimintoihin ja 
näyttöön liittyviä selityksiä. Merkitsemättömät kohdat ovat 
yhdistettyjen ilmastointilaitteiden toimintoja. Jos käytetään 
sellaisten toimintojen painikkeita, jotka eivät ole käytettä-
vissä (painikkeet, joita ei kuvata tekstissä), esiin tulee 
ilmoitus "NOT AVAILABLE". Kysy paikalliselta jälleen-
myyjältä lisätietoja näistä toiminnoista (painikkeista).

*1 ON/OFF-painike
Järjestelmä käynnistyy painiketta painettaessa. 
Järjestelmä pysähtyy, kun painiketta painetaan uudelleen.

*2 Toiminnan merkkivalo (punainen)
Merkkivalo syttyy toiminnan aikana tai vilkkuu 
toimintahäiriön aikana.

*3 Näyttö " " (vaihto ohjauksessa)
Voi näkyä VRV-järjestelmän ilmastointilaitteeseen 
yhdistettynä.
Lämmitystä/jäähdytystä ei voi vaihtaa kaukosäätimellä, 
kun tämä kuvake on näkyvissä.

4 Näyttö " " (keskitetyssä ohjauksessa)
Kun tämä näyttö on näkyvissä, järjestelmä on keskitetyssä 
ohjauksessa. (Tämä ei ole standardimäärittely.)

5 POISSA KOTOA -KUVAKE " "
Poissa kotoa -kuvake osoittaa Poissa kotoa -toiminnon 
tilan.

*6 Näyttö " " (jäänpoisto/kuumakäynnistys)
Tämä voi näkyä, kun ulkoyksikön kierukan jäätyminen 
lisääntyy lämmitystilassa.

7 Näyttö " -" (ilmanpuhdistin)
Kun näytöllä näkyy tämä symboli, tuuletusyksikkö on 
käynnissä.

8 Näyttö " " " " " " " " " " (toimintatila: 
TUULETIN, KUIVAUS, AUTOMAATTINEN, 
JÄÄHDYTYS, LÄMMITYS)
Tämä näyttää yhdistetyn ilmastointilaitteen toimintatilan.
• VRVIII-järjestelmässä ei ole lämmitystä (vain 

jäähdyttävä -tyyppi).
• " " on käytettävissä vain järjestelmissä, jotka 

jäähdyttävät ja lämmittävät samaan aikaan.

9 Kaukosäätimen termostaatti
Tämä tunnistaa lämpötilan kaukosäätimen ympärillä. Se ei 
ole sama kuin lämmönvaihdinyksikön huoneen paluuilman 
(RA) lämpötila.

*10 Näyttö " " " " " "
Tämä näyttää tuuletustilan. 

11 KORKEIN ASETUSLÄMPÖTILA " "
Korkein asetuslämpötila ilmoittaa korkeimman 
asetuslämpötilan rajakäytössä.

*12 AJASTIMEN KUVAKE " "
Tämä kuvake ilmoittaa, että ajastin on otettu käyttöön.

PÄÄLLÄ Poissa kotoa -toiminto on otettu 
käyttöön.

VILKKUU Poissa kotoa -toiminto on aktiivinen.

POIS Poissa kotoa -toiminto on poistettu 
käytöstä.
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13 Näyttö " " (tarkastus/koekäyttö)
Tarkastus/testauspainiketta painettaessa näytössä näkyy 
tila, jossa järjestelmä sillä hetkellä on.

• Älä käytä normaalikäytössä (vain huoltoteknikko/
asentaja).

*14 OFF-KUVAKE " "
Tämä kuvake ilmoittaa, että ajastinta ohjelmoitaessa 
valittiin OFF-toiminto.

15 ALHAISIN ASETUSLÄMPÖTILA " "
Alhaisin asetuslämpötila ilmoittaa alhaisimman 
asetuslämpötilan rajakäytössä.

*16 TOIMINTAKUVAKKEET " "
Nämä kuvakkeet ilmoittavat ajastimen kunkin päivän 
toimenpiteitä.

17 Näyttö " " (asetuslämpötila)
Tämä näyttää yhdistetyn ilmastointilaitteen 
asetuslämpötilan.
Sitä ei näytetä, kun yksikköä käytetään itsenäisenä 
järjestelmänä.

*18 Tuuletustilan valintapainike
Tätä painamalla vaihdetaan tuuletustilaa.

*19 Puhallinnopeuden säätöpainike
Tätä painamalla ohjataan tuulettimen nopeutta.
(Katso kohta 30.)

*20 Tarkastus/koekäyttöpainike
Ei käytetä, vain huoltotarkoituksiin.

*21 OHJELMOINTIPAINIKE " "
Tämä painike on monitoimipainike.
Käyttäjän aikaisemmista toimenpiteistä riippuen 
ohjelmointipainikkeella voi olla eri toimintoja.

*22 AJASTIMEN PAINIKE " "
Tällä painikkeella otetaan ajastin käyttöön tai poistetaan se 
käytöstä.

*23 Ajan ohjelmointipainike
Tällä painikkeella ohjelmoideen käynnistys- ja/tai 
pysäytysaika.

24 Näyttö " " (ilmavirran siiveke)
Tämä näyttää yhdistetyn ilmastointilaitteen ilmavirran 
siivekkeen suunnan ja tilan.

25 Lämpötilan asetuspainike
Painiketta käytetään tähän yksikköön yhdistetyn 
ilmastointilaitteen halutun lämpötilan asettamiseen.
Tätä painiketta ei voi käyttää tälle yksikölle.
Tämä yksikkö ei voi muuttaa lämpötila-asetusta.

26 ASETUSPISTE/RAJAPAINIKE " "
Tämä painike vaihtaa toimintojen asetuspiste, rajakäyttö 
tai  (vain ohjelmointitila) välillä.

27 TOIMINNAN MUUTOS/ -PAINIKE " "
Tämä painike on monitoimipainike. Käyttäjän 
aikaisemmista toimenpiteistä riippuen sillä voi olla 
seuraavat toiminnot:

*28 VIIKONPÄIVÄN ILMAISIN " "
Viikonpäivän ilmaisin osoittaa nykyisen viikonpäivän (tai 
asetuspäivän luettaessa tai ohjelmoitaessa ajastinta).

*29 KELLONÄYTTÖ " "
Kellonäyttö osoittaa nykyisen ajan (tai tapahtuma-ajan 
luettaessa tai ohjelmoitaessa ajastinta).

*30 Näyttö " " (puhaltimen nopeus)
Näytössä näkyy valittu puhaltimen nopeus.
* Tämä näkyy vain, kun tuulettimen 

nopeudenvalintapainiketta painetaan. Tämä näyttää 
yleensä yhdistetyn ilmastointilaitteen tuulettimen 
asetusvoimakkuuden.

*31 ELEMENTIN PUHDISTUSAJAN KUVAKE " "
Tämä kuvake ilmoittaa, että elementti täytyy puhdistaa.

*32 Näyttö " " (ilmansuodatin pitää puhdistaa)
Katso "4.1 ILMANSUODATTIMEN HUOLTOAIKA".

*33 Näyttö " " (tuuletus)
Tämä näyttö ilmoittaa, että kokonaislämmönvaihto on 
käynnissä.

*34 Näyttö "NOT AVAILABLE"
• "NOT AVAILABLE" saattaa näkyä muutaman sekunnin 

ajan, jos painetun painikkeen toiminto ei ole käytettä-
vissä yksikössä tai ilmastointilaitteessa.

• "NOT AVAILABLE" näkyy vain silloin, kun yhdessäkään 
sisäyksikössä ei ole kyseistä toimintoa, kun käytetään 
useita yksiköitä samaan aikaan. Sitä ei näytetä, jos 
toiminto on käytettävissä edes yhdessä yksikössä.

35 Ilmastointilaitteen puhallinnopeuden säätöpainike
Painikkeella valitaan tähän yksikköön yhdistetyn 
ilmastointilaitteen tuulettimen nopeus.

36 Ilmavirran suunnan säätöpainike
Painikkeella valitaan tähän yksikköön yhdistetyn 
ilmastointilaitteen ilmavirran suunta.

*37 Suodatinsymbolin nollauspainike
Katso "4.1 ILMANSUODATTIMEN HUOLTOAIKA".

HUOMAA

• Toisin kuin todellisissa käyttötilanteissa, kuvan 3 näyttö 
näyttää kaikki mahdolliset ilmaisimet.

• Jos suodattimen merkkivalo syttyy, puhdista ilmansuodatin 
kohdan "4 KUNNOSSAPITO" mukaisesti. 
Ilmansuodattimen puhdistuksen ja paikoilleen asennuksen 
jälkeen paina etäohjainyksikössä olevaa suodatin-symbolin 
kuittauspainiketta. Suodattimen symboli häviää näytöstä.

• Vain tähdellä (*) merkityt kohdat ovat yksikön toimintoihin ja 
näyttöön liittyviä selityksiä. 
Merkitsemättömät kohdat ovat yhdistettyjen 
ilmastointilaitteiden toimintoja. 

1 Valitse asennuksen toimintatila (TUULETIN, 
KUIVAUS, AUTOMAATTINEN, JÄÄHDYTYS, 
LÄMMITYS).

2 Vaihda rajakäytössä ala- ja ylälämpötilan välillä.

C
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2.3 JÄRJESTELMIEN SELITYS
Tästä yksiköstä voidaan tehdä kahden eri järjestelmän 
osa: osa yhdessä VRVII-järjestelmän ilmastointilaitteiden 
kanssa käytettävää yhdistettyä toimintajärjestelmää tai 
itsenäinen järjestelmä, joka käyttää vain lämmön 
talteenottotuuletinta. Yksikkö tarvitsee toimivan kauko-
säätimen, kun sitä käytetään itsenäisenä järjestelmänä.
Kysy ennen käyttöä paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja 
siitä, millainen järjestelmä on asennettu.
Tietoja kaukosäätimen käytöstä sisäyksikön ja keskus-
ohjauksen kanssa on kunkin yksikön käyttöoppaassa.
Katso kaukosäätimien käyttöohjeita niiden käyttöoppaista.

■ KÄYTTÖ ERI JÄRJESTELMIEN KANSSA
Esimerkkijärjestelmä (katso kuva 2)
Yhdistetty käyttöjärjestelmä VRVIII-järjestelmien kanssa
[Käyttö]
Ilmastointilaitteen kaukosäädin käynnistää ja pysäyttää 
ilmastointilaitteen ja lämmön talteenottotuuletinyksikön.
Voit myös valita tuulettimen nopeuden ja tuuletustilan.
Katso "3 KÄYTTÖMENETTELY".
Valitse toiminnan valintapainikkeella tuuletus väliaikoina, 
kun käytetään vain lämmön talteenottotuuletinyksikköä. 
(Katso 2.4)

Esimerkkijärjestelmä (katso kuva 2)
Itsenäinen järjestelmä
[Käyttö]
Lämmön talteenottotuuletinyksikkö voidaan käynnistää ja 
sammuttaa kaukosäätimellä.
Voit myös valita tuulettimen nopeuden ja tuuletustilan.
Katso "3 KÄYTTÖMENETTELY".

HUOMAA

• Tämä yksikkö ei voi säätää huonelämpötilaa. Jos se on 
tarpeen, älä asenna lämmön talteenottotuuletinta yksinään, 
vaan asenna mieluummin toinen sisäyksikkö.

2.4 TIETOJA KANAVAN 
SUORALIITÄNTÄJÄRJESTELMÄSTÄ

Asennusesimerkkejä
Kanavan suoraliitäntäjärjestelmä

HUOMAA)
• Järjestelmää täytyy käyttää ilmastointilaitteen kanssa 

lukittuna.
• Älä liitä sisäyksikön poistopuoleen.

Itsenäinen kanavajärjestelmä

Lämmön talteenottotuuletinyksikköä ei voi käyttää 
itsenäisesti, kun ilmastointilaite on liitetty lämmön 
talteenottotuuletinyksikköön kanavan kautta. Valitse 
lämmön talteenottotuuletinyksikköä käytettäessä 
ilmastointilaitteen tuuletintila ja pieni tuulettimen 
voimakkuus.

Kaukosäädin sisäyksikköä varten

• Aina kun toiminnan valintapainiketta painetaan, toimintatilan 
näyttö vaihtuu seuraavan kuvan mukaisesti.

1 Käyttötilan näyttö
"Ventilation" tulee näkyviin.

2 Toimintatilan valintapainike

(HC0007)

(HC0008)

1

2
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Esimerkki 1:
Kaukosäädin BRC1D527 tai vastaava.
Näyttö vaihtuu seuraavalla tavalla.

HUOMAA) Nykyinen tuuletustila voi näkyä ja olla 
valittavissa kaukosäätimessä.

• Kun näyttöön ilmestyy symboli " "(ilmansuodatin 
puhdistettava), pyydä pätevää ammattihenkilöä 
puhdistamaan suodattimet (katso luku 
"4 KUNNOSSAPITO").

2.5 YÖAJAN VAPAA JÄÄHDYTYSKÄYTTÖ
<AUTOMAATTINEN LÄMMÖNPOISTOTOIMINTO 
YÖAIKAAN>
Yöajan vapaa jäähdytyskäyttö on energiaa säästävä toiminto, 
joka toimii öisin ilmastointilaitteiden ollessa sammutettuna. 
Se vähentää jäähdytyskuormaa aamulla, kun ilmastointilaite 
käynnistetään, tuulettamalla sisälämpötilaa nostavia 
toimistolaitteita sisältävät huoneet.
• Yöajan vapaa jäähdytyskäyttö toimii vain jäähdytyksen 

aikana ja VRV-järjestelmiin liitettynä.
• Yöajan vapaa jäähdytyskäyttö on asetettu tehdas-

asetuksissa pois käytöstä, joten pyydä paikallista 
jälleenmyyjää ottamaan se käyttöön, jos aiot käyttää sitä.

Toimintakuva

(a) Ulkolämpötila

(b) Sisälämpötila

(c) Asetuslämpötila

(d) Ilmastointilaitteen toimintatila

(e) Kokonaislämmönvaihtimen toimintatila

■ YÖAJAN VAPAA JÄÄHDYTYSKÄYTTÖ -KUVAN 
SELITYS

Yksikkö vertailee sisä- ja ulkolämpötiloja, kun ilmastointikäyttö 
pysähtyy yön ajaksi. Jos seuraavat ehdot täyttyvät, toiminta 
käynnistyy, ja kun sisälämpötila saavuttaa ilmastointiasetuksen, 
toiminta pysähtyy.

<Ehdot>
[1] Sisälämpötila on korkeampi kuin ilmastointiasetus ja
[2] ulkolämpötila on alhaisempi kuin sisälämpötila.
Jos yllä olevat ehdot eivät täyty, arviointi tehdään uudelleen 
60 minuutin välein.

Kun ilmastointilaitetta ja lämmön 
talteenottotuuletinyksikköä ei ole liitetty kanavan kautta

<Toimintatila>

VRV:
Jäähdytystila
Lämmön talteenottotuuletin:
Lämmönvaihtotila

VRV:
Tuuletintila
Lämmön talteenottotuuletin:
Lämmönvaihtotila

VRV:
Pysäyttäminen
Lämmön talteenottotuuletin:
Lämmönvaihtotila

Kun ilmastointilaitetta ja lämmön 
talteenottotuuletinyksikköä on liitetty kanavan kautta

<Toimintatila>

VRV:
Jäähdytystila
Lämmön talteenottotuuletin:
Lämmönvaihtotila

VRV:
Tuuletintila
Lämmön talteenottotuuletin:
Lämmönvaihtotila

A Toimintatilan lämpötila (°C)

B Seuraava aamu (aika)

C Yöajan vapaa jäähdytyskäyttö

OFF ONONON

OFF

OFFOFFOFF

40

30

20

22:00 24:00

(d
)

(e
)

(a)

(b) (c)

A

B

C
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3 KÄYTTÖMENETTELY

3.1 JÄÄHDYTYS-, LÄMMITYS- JA VAIN 
TUULETINKÄYTTÖ (katso kuva 4)

[VALMISTELUT]

• Laitteen suojaamiseksi vaurioitumiselta kytke päävirtakytkin 
päälle 6 tuntia ennen käyttöönottoa.
Älä katkaise virtaa lämmitys- tai jäähdytyskauden aikana. 
Näin varmistetaan pehmeä käynnistys.

Paina toimintatilan valintapainiketta useita kertoja ja 
valitse haluttu toimintatila:

" " Jäähdytys

" " Lämmitys

" " Pelkkä tuuletinkäyttö

HUOMAA

• " " voidaan asettaa vain järjestelmissä, jotka jäähdyttävät 
ja lämmittävät samaan aikaan.

" " näkyy kaikissa kaukosäätimissä, kun 
käytetään vain jäähdyttävää VRV-järjestelmää, mutta 

vain  ja  voidaan asettaa.
• Valitse toimintatila kaukosäätimessä, jossa ei näy 

" ".

Toimintoja ,  ja  (vain samanaikaisesti 
jäähdyttävät/lämmittävät järjestelmät) ei voi valita 
kaukosäätimissä, joissa se näkyy.

Katso kohta 3.2, jos " " näkyy.

Palauta tuuletustilan valintapainiketta, jos haluat vaihtaa 
tilan.
Näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä aina, kun 
painiketta painetaan.

HUOMAA

• Tuuletustilaa ei tarvitse vaihtaa, koska tilaksi on jo valittu 
automaattinen tila.

Palauta tuuletuspuhaltimen nopeuspainiketta, jos haluat 
vaihtaa puhaltimen nopeutta.
Näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä aina, kun 
painiketta painetaan.

L = matala, H = korkea

Valinnan jälkeen tuuletuspuhaltimen nopeusnäyttö 
poistuu näkyvistä.
Lisäksi yhdistetyn ilmastointilaitteen puhaltimen nopeus 
näytetään.

HUOMAA

• Tuulettimen nopeustilaa ei tarvitse vaihtaa, koska tilaksi on jo 
valittu matala tai korkea asentajan toimesta.

Paina ON/OFF-painiketta.
Laitteen toimintaa ilmaiseva valo syttyy ja järjestelmä 
alkaa toimia.

Järjestelmän pysäyttäminen
Paina ON/OFF-painiketta vielä kerran. Toiminnan merkkivalo 
sammuu. Yksikkö pysähtyy.

• Toiminnan päättymisen jälkeen tuuletin voi jatkaa toimimista 
noin minuutin ajan.

• Tuuletin voi pysähtyä, mutta se ei ole vika.

HUOMAA

• Älä katkaise virtaa heti, kun toiminta on loppunut. Odota 
vähintään 5 minuuttia.
Muuten seurauksena voi olla vuoto tai toimintahäiriö.

• Älä muuta toimintoja toistuvasti lyhyen ajan sisällä.
Seurauksena voi olla toimintahäiriön lisäksi myös 
kaukosäätimen kytkinten tai releiden vioittuminen.

• Älä milloinkaan paina kaukosäätimen painiketta kovalla, 
suipolla esineellä.
Kaukosäädin saattaa vaurioitua.

■ TOIMINTATILAN KUVAUS

HUOMAA

• Tämä yksikkö ei voi säätää huonelämpötilaa. Jos se on 
tarpeen, älä asenna lämmön talteenottotuuletinta yksinään, 
vaan asenna mieluummin toinen sisäyksikkö.Automaattinen tila Lämmönvaihtotila Ohitustila

1

2

3

L H

4

Jäähdytystila
Lämmitystila

Automaattinen 

tila
Tämä valitsee 
automaattisesti 
vaihtoehdon 

" " tai " ".

Tuuletintila 
Toimii vain 
tuuletustilassa.
Yksikkö käsittelee 
ulkoilmaa 
käyttämällä 
lammönvaihdin-
elementtiä mutta 
ei DX-laajennus-
kierukkaa.

Tuuletustilassa toimiessaan yksikkö 
säätää ulkoilman sisälämpötilaan ja tuo 
sen sitten huoneeseen.
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■ TUULETUSTILAN KUVAUS

HUOMAA

Automaattinen tila : Yhdessä VRVIII-järjestelmän 
ilmastointilaitteen kanssa
Yksikkö vaihtaa automaattisesti - 
ja -tilan välillä VRV-järjestelmän 
ilmastointilaitteen tietojen (lämmitys, 
jäähdytys, tuuletin ja asetuslämpötila) 
ja lämmön talteenottotuuletinyksikön 
(sisä- ja ulkolämpötila) tietojen 
perusteella.
Itsenäinen järjestelmä
Yksikkö vaihtaa automaattisesti - 
ja -tilan välillä, kun se on 
yhdistetty ilmastointilaitteeseen 
(ei Daikinin valmistama), vain 
lämmön talteenottotuuletinyksikön 
(sisä- ja ulkolämpötila) tietojen 
perusteella, kun lämmön 
talteenottotuuletinyksikkö toimii yksin.

Kokonaislämmönvaihtotila : Ulkoilma kulkee lämmön-
vaihtoelementin läpi, ja 
huoneeseen lähetetään 
lämpövaihdettua ilmaa.

Ohitustila : Tässä tilassa ulkoilma ei kulje lämmön-
vaihtoelementin läpi vaan siirtyy huoneeseen 
sellaisenaan.

■ LÄMMITYSTOIMINNON KUVAUS
Jäänpoisto

• Lämmitystoiminnan aikana ulkoyksikön kierukan jäätyminen 
lisääntyy. 
Lämmitysteho laskee ja järjestelmä siirtyy 
jäänpoistotoimintaan.

• Kaukosäätimessä näkyy " ", kunnes lämpimän ilman 
puhallus alkaa.

• Se palaa lämmityskäyttöön 6–8 minuutin jälkeen 
(enintään 10).

• Jäänpoistokäytön aikana yksikön tuulettimet jatkavat 
toimimista (tehdasasetus).
Tämän tarkoituksena on ylläpitää tuuletuksen ja 
kosteutuksen määrää.

• Huoneen asettelun vaihtamista kannattaa tutkia, 
jos pelätään kylmää vetoa ilmansyöttöaukosta.

• Tuuletin voidaan pysäyttää kaukosäätimellä.
Älä kuitenkaan pysäytä tuuletinta paikassa, jossa lähellä 
olevista huoneista voi tulla likaista tai pahanhajuista ilmaa
(esimerkiksi sairashuoneet, saniteettitilat yms.)
Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

Kuumakäynnistys

• Kaukosäätimessä näkyy " ", kunnes lämpimän ilman 
puhallus alkaa esimerkiksi lämmityskäytön alussa.

3.2 PÄÄKAUKOSÄÄTIMEN ASETUS (katso kuva 5)

• Kun järjestelmä on asennettu kuten alla, yksi kaukosäädin 
täytyy asettaa pääkaukosäätimeksi.

• Vain pääkaukosäätimestä voidaan valita lämmitys, 
jäähdytys tai automaattinen ohjaus (jälkimmäinen vain 
samanaikaisesti jäähdyttävissä/lämmittävissä 
järjestelmissä).

• Alakaukosäätimissä näkyy " " (vaihto 
ohjauksessa), ja ne seuraavat automaattisesti 
pääkaukosäätimen asettamaa toimintatilaa.

Alakaukosäätimillä voidaan kuitenkin vaihtaa huoneilman 
kuivaukseen, jos järjestelmä on pääkaukosäätimellä asetettu 
jäähdytystoimintaan.

(Jäähdytys/lämmitysvalinnan käyttöjärjestelmät)
Kun useita sisäyksiköitä tai tämä yksikkö on liitetty yhteen 
ulkoyksikköön.

(samanaikaisesti jäähdyttävät/lämmittävät järjestelmät)
Kun useita sisäyksiköitä tai monta tällaista yksikköä on liitetty 
ulkoyksikköön BS-yksikön kautta.

1 Sisäyksikkö

2 Lämmön talteenottotuuletin – DX-kierukan kanssa –

3 Yksi näistä kauko-ohjaimista voidaan määrittää 
pääkaukosäätimeksi.

1 BS-yksikkö:
Tämä on yksikkö, joka valitsee jäähdytyksen ja 
lämmityksen.

2 Lämmön talteenottotuuletin – DX-kierukan kanssa –

3 Sisäyksikkö

4 Yksi näistä kauko-ohjaimista voidaan määrittää 
pääkaukosäätimeksi.

1 2

3 3 3

1 1

2

3

4 4 4
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PÄÄKAUKOSÄÄTIMEN MÄÄRÄÄMINEN

Paina nykyisen pääkaukosäätimen toimintatilan 
valintapainiketta 4 sekunnin ajan.
Kaikkien samaan ulkotilaan asennettavaan yksikköön tai 
BS-yksikköön liitettyjen alakaukosäätimien näytöissä 
vilkkuu symboli  (vaihto ohjauksessa).

• " " vilkkuu heti virran kytkemisen jälkeen.

• Tuuletustilaa voidaan vaihtaa asetuksesta (pää tai ala) 
riippumatta.

HUOMAA

• Tämä yksikkö ei voi säätää huonelämpötilaa. Jos yksikkö on 
liitetty samaan järjestelmään muiden sisäyksiköiden kanssa, 
aseta pääkaukosäädin muissa sisäyksiköissä.

Paina toimintatilan valintapainiketta siinä kaukosääti-
messä, jonka haluat määrittää pääkaukosäätimeksi. 
Tämän jälkeen määritys on valmis. Tämä kaukosäädin 
on määritetty pääkaukosäätimeksi, ja näytössä näkynyt 
symboli " " (vaihto ohjauksessa) katoaa 
näkyvistä.
Muiden kaukosäätimien näytöissä näkyy  
(vaihto ohjauksessa).

Paina pääkaukosäätimen (ts. kaukosäätimen, jossa ei 
näy "  ") toimintatilan valintapainiketta tilojen 
selaamista varten. Näytössä vierii  –  (vain 
samanaikaisesti jäähdyttävät/lämmittävät järjestelmät) – 

 – .
Myös alakaukosäätimien näyttö vaihtuu automaattisesti.

■TOIMENPITEEN TIEDOT JA TOIMINTA

• Kun pääkaukosäädin (ilman -näyttöä) asetetaan 
jäähdytys/lämmitystilaan, alakaukosäätimet (joissa on 

-näyttö) seuraavat pääkaukosäätimen tilaa.
Tuuletintilan valinta on kuitenkin mahdollista.

• Kun pääkaukosäädin (ilman -näyttöä) asetetaan 
tuuletintilaan, alakaukosäätimissä (joissa on -
näyttö) mikään muu kuin tuuletintila-asetus ei ole 
mahdollinen.

3.3 JÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYKSEN JA 
PYSÄYTYKSEN OHJELMOINTI AJASTIMEN 
AVULLA

3.3.1 AJASTIMEN OHJELMOINTI JA ASETTAMINEN 
KAUKOSÄÄTIMELLÄ BRC1D527 (katso kuva 6)

• Ohjaimessa on ajastin, jonka avulla käyttäjä voi käyttää 
asennusta automaattisesti. Ajastimen käyttö vaatii, että 
kello ja viikonpäivä on asetettu.

• Katso kaukosäätimen käyttöohjeesta tietoja kellon 
asettamisesta.

Selaa maanantain kohdalle painamalla painiketta .
Kuvake  ilmestyy näkyviin,  vilkkuu ja yksi 
kuvakkeista  tai  saattaa 
näkyä, mutta kaikki muut kentät pysyvät tyhjänä 
osoittaen, että maanantaille ei ole ohjelmoitu 
toimenpiteitä.
Siirry ohjelmointitilaan pitämällä painiketta  
painettuna viisi sekuntia, myös kuvake  vilkkuu nyt.
Aktivoi ensimmäinen ohjelmoitu toimenpide painamalla 
painiketta . 
Vilkkuva  tulee näkyviin osoittamaan, että ohjelmoidaan 
maanantain ensimmäistä toimenpidettä. Asetuslämpötila 
ja kellonäyttö vilkkuvat.
Syötä toimenpiteen käynnistysaika painikkeilla  
ja  (minimiporras = 10 minuuttia).

Näytä seuraava ohjelmoitu toimenpide painamalla 
painiketta . Jos maanantaille on ohjelmoitu toinen 
toimenpide,  vilkkuu edelleen ja  tulee näkyviin. 
Jos oletetaan, että maanantaille on ohjelmoitu viisi 
toimenpidettä, kaikkien ohjelmoitujen toimenpiteiden 
näyttämiseen tarvitaan yhteensä viisi painallusta.
Syötä toimenpiteen lopetusaika painikkeilla  ja 

 (minimiporras = 10 minuuttia).

Paina painiketta . Kuvake  tulee näkyviin.
Kuvake tarkoittaa, että yksikkö pysähtyy asetettuun 
aikaan.
Kun kaikki ajastimen maanantain toimenpiteiden tiedot 
on syötetty, ohjelmoidut toimenpiteet täytyy vahvistaa.
Varmista, että viimeinen säilytettävä ajastimen toimen-
pide on valittu (toimenpiteet, joilla on suurempi numero, 
poistetaan). 

Nyt valittavana on kaksi vaihtoehtoa:

1. VAHVISTA JA KOPIOI SEURAAVALLE PÄIVÄLLE
Tälle päivälle ohjelmoidut ajastimen toimenpiteet pätevät 
myös seuraavalle päivälle: Käytä "vahvista viimeinen 
toimenpide ja kopioi toimenpiteet seuraavalle päivälle" 
-toimintoa painamalla painikkeita  ja  yhtä aikaa 
5 sekunnin ajan. VIIKONPÄIVÄN ILMAISIN vaihtuu 
vilkkuvasta kuvakkeesta  kuvakkeeksi .

2. VAIN VAHVISTUS
Tälle päivälle ohjelmoidut ajastimen toimenpiteet pätevät 
vain valitulle päivälle: Käytä "vahvista viimeinen toimen-
pide ja siirry seuraavaan päivään" -toimintoa painamalla 
painiketta  5 sekunnin ajan.
Ohjelmointitila suljetaan ja valinnasta riippuen 
ohjelmoidut toimenpiteet tallennetaan maanantailla 
(ja mahdollisesti tiistaille).

VIIKON MUIDEN PÄIVIEN OHJELMOIMINEN
Viikon muut päivät ohjelmoidaan samalla tavalla kuin viikon 

ensimmäinen päivä.  vilkkuu osoittaen valitun päivän,  ja  
palavat, jos toimenpiteet kopioitiin maanantailta tiistaille; vain 

 näkyy, jos toimenpiteitä ei kopioitu maanantailta tiistaille.

HUOMAA) Ajastin ei:
• säädä tuuletinnopeutta,
• säädä ilman virtaussuuntaa,
• säädä tuuletustilaa,
• säädä tuulettimen nopeutta,
• muuta ajastetun asetuspisteen käyttötilaa.

Yllä luetellut parametrit voidaan asettaa manuaalisesti 
ajastimen toimintaa häiritsemättä.

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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3.4 TOIMINNAN OPTIMOINTI
Noudata seuraavia varotoimenpiteitä järjestelmän 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

• Kun näyttöön ilmestyy symboli " ", pyydä tehtävään 
pätevää ammattihenkilöä puhdistamaan suodattimet 
(katso "4 KUNNOSSAPITO").

• Älä käytä lämmön talteenottoyksikköä ohitustilassa, 
kun huonetta lämmitetään talvella tai kun ulkolämpötila 
on 30°C tai korkeampi.
Se voi aiheuttaa kondensaation muodostumista pääyksikön 
tai poistosäleikön päälle tai ilmansyöttöaukon ympärille.

• Pidä sisäyksikkö ja kaukosäädin vähintään 1 m:n 
päässä televisioista, radioista, stereoista ja muista 
vastaavista laitteista.
Muuten seurauksena voi olla kuvan tai äänen häiriöitä.

• Kytke päävirtalähde pois päältä silloin, kun on kyse 
pidemmästä jaksosta, jolloin sitä ei tarvita. Kun pää-
virtakytkin on päällä, jonkin verran sähköä kuluu, 
vaikka järjestelmä ei ole käynnissä.
Kytke päävirtalähde pois päältä virran säästämiseksi. Kun 
käynnistät järjestelmän uudelleen, kytke päävirtalähde 
päälle kuusi tuntia aikaisemmin varmistaaksesi häiriöttömän 
toiminnan.

• Käytä vesijohto- tai puhdasta vettä ja ryhdy toimen-
piteisiin kondensaation muodostumisen estämiseksi. 
(vain VKM-GBMV1-sarja)

• Kostuttimen käyttöikä lyhenee, jos syöttövesi on kovaa. 
(vain VKM-GBMV1-sarja)
Käytä vedenpehmennysainetta.

• Älä asenna kaukosäädintä paikkaan, jossa sisä-
lämpötila ei ole alueella 0–35°C eikä suhteellinen 
kosteus alueella 40–80 %.
Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö.

• Älä asenna kaukosäädintä paikkaan, jossa se on alttiina 
suoralle auringonvalolle.
Muuten seurauksena voi olla haalistumista tai 
muodonmuutoksia.

HUOMAA

• Jos solenoidiventtiiliin tulee toimintahäiriö, kaukosäädin 
ei näytä mitään virhekoodia.
Käyttö tässä tilassa johtaa riittämättömään kostutukseen 
ja vesijohtoveden lisääntyneeseen kulutukseen.
Solenoidiventtiili täytyy tarkistaa lämmityskauden alussa. 
(vain VKM-GBMV1-sarja)

4 KUNNOSSAPITO
(vain pätevälle huoltohenkilölle)

VAIN PÄTEVÄ HUOLTOHENKILÖ SAA SUORITTAA 
HUOLTOTÖITÄ
ÄLÄ TARKISTA YKSIKÖN SISÄOSIA ITSE.
• Työskentely korkeissa paikoissa voi aiheuttaa tapaturmia. 

Pyydä huoltoa paikalliselta jälleenmyyjältä.

4.1 ILMANSUODATTIMEN HUOLTOAIKA

Puhdista ilmansuodatin, kun näytössä näkyy " " 
(ILMANSUODATIN ON PUHDISTETTAVA).

Se näyttää toimivansa määrätyn ajan.

VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA (YLEINEN 
TOIMISTOKÄYTTÖ)
(PUHDISTA ILMANSUODATIN TARVITTAESSA 
USEAMMIN.)
• Pyydä paikallista jälleenmyyjää puhdistamaan 

ilmansuodatin.

• Puhdista ilmansuodatin useammin, mikäli laite on asennettu 
huoneeseen, jonka ilmassa on runsaasti epäpuhtauksia.

* Kysy neuvo paikalliselta jälleenmyyjältä, jos haluat 
muuttaa suodatinsymbolin syttymisen aika-asetusta.

HUOMAUTUS

• Käytä aina ilmansuodatinta.
Jos ilmansuodatin on tukkeutunut, lämmönvaihtoelementit 
tukkeutuvat aiheuttaen mahdollisesti huonon suorituskyvyn 
ja myöhemmän vikaantumisen.

LÄMMÖNVAIHTOELEMENTIN PUHDISTUSAIKA

VÄHINTÄÄN KAHDEN VUODEN VÄLEIN
(YLEINEN TOIMISTOKÄYTTÖ)
(PUHDISTA ELEMENTTI TARVITTAESSA USEAMMIN.)

Jos kaukosäätimessä näkyy suodatinsymboli, kytke virta 
päälle huollon jälkeen ja paina suodatinsymbolin 
nollauspainiketta.
3P130767-4K Suomi 11



4.2 KAUSIHUOLTO
<VAIN VKM-GBMV1-SARJA>

4.2.1 KAUDEN ALUSSA
• Pyydä paikallista jälleenmyyjää suorittamaan tarkastus 

kostutuskauden alussa ja lopussa.

Jälleenmyyjiä varten

4.3 TUULETINMOOTTORIN TARKASTUS

HUOMAA

• Jos tuulettimeen tulee toimintahäiriö, kaukosäädin näyttää 
virhekoodin.
Käyttö tässä tilassa johtaa riittämättömään tuuletukseen.
Ilman syöttö- ja poistotuulettimet täytyy tarkistaa 1 tai 
2 kuukauden välein.
Voit tehdä yksinkertaisen tarkistuksen alla kuvatulla tavalla.
Tarkista ilmavirta pitämällä syöttö- ja poistosäleikön 
yläpuolella tankoa, jonka päässä on lanka tai vastaava kevyt 
esine.

4.4 KOSTUTINELEMENTIN VAIHTAMINEN
<VAIN VKM-GBMV1-SARJA>

• Kostutinelementti täytyy vaihtaa säännöllisesti.
Kostutinelementti täytyy yleensä vaihtaa kolmen vuoden 
välein, kun syöttövesi on pehmeää, mutta ulkopuoliset 
tekijät (jos esimerkiksi vesi on kovaa) ja käyttöolosuhteet 
(ympärivuorokautinen ilmastointi yms.) voivat lyhentää sen 
käyttöikää.

• Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, jos sinulla on 
kysyttävää.

5 VIANETSINTÄ

5.1 SEURAAVAT TILANTEET EIVÄT OLE 
TOIMINTAHÄIRIÖITÄ

• Toiminta ei käynnisty.
<Oire>

Jos kaukosäätimessä näkyy " " 
(keskusohjauksessa) ja ON/OFF-painikkeen painaminen 
saa näytön vilkkumaan muutaman sekunnin ajan.

<Syy>
Tämä osoittaa, että keskuslaite ohjaa yksikköä.
Vilkkuva näyttö osoittaa, että kaukosäädintä ei voi käyttää.

<Oire>
Tuulettimet pyörivät, kun 1 minuutti on kulunut ON/OFF-
painikkeen painamisesta.

<Syy>
Tämä osoittaa, että toimenpidettä valmistellaan.
Odota noin 1 minuutti.

• Toiminta pysähtyy toisinaan.
<Oire>

Kaukosäätimessä näkyy "U5", ja yksikkö pysähtyy mutta 
käynnistyy uudelleen muutaman minuutin kuluttua.

<Syy>
Tämä tarkoittaa, että kaukosäädin sieppaa häiriöitä muista 
sähkölaitteista kuin lämmön talteenottotuuletinyksiköstä. 
Tämä estää yksiköiden välisen tiedonsiirron ja saa ne 
pysähtymään.
Toiminta käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun häiriöt 
loppuvat.

• Kaukosäätimessä näkyy "88".
<Oire>

Se näkyy heti virran kytkemisen jälkeen ja katoaa usean 
sekunnin kuluttua.

<Syy>
Tämä tarkoittaa, että yksikkö tarkistaa, onko kaukosäädin 
normaali.
Se näkyy vain tilapäisesti.

Tarkastettu 
osa

Huollon sisältö Ongelmat, 
jos huoltoa ei 

suoriteta
Tarkastus-

kohteet
Ratkaisu

Sihti (silmä-
koko 80)

Tarkista 
tukkeutu-
misen varalta

Puhdista, jos 
tukkeutunut.

Riittämätön 
kostutus.

Tarkista 
O-rengas 
murtumien 
varalta

Vaihda, jos 
murtunut.

Vuotaminen.

Syöttö-
vesisäiliö

Tarkista 
uimuri-
kytkimen 
toiminta

Puhdista, 
jos se ei toimi 
oikein 
kertymän 
takia.

Riittämätön 
kostutus.
Syöttö-
vesisäiliö 
liian täynnä.

Tarkista lian 
varalta

Puhdista, 
jos hyvin 
likainen.

Heikko 
tuulettimen 
voimakkuus.
Alentunut 
kostutuskapa
siteetti.

Solenoidi-
venttiili

Tarkista 
sulkeutu-
minen ja 
avautuminen.
Tarkista 
samalla 
tavalla kuin 
uimuri-
kytkimen 
toiminta. 

Vaihda, jos 
se ei toimi.

Riittämätön 
kostutus.
Syöttö-
vesisäiliö 
liian täynnä. 
(vesi-
johtoveden 
lisääntynyt 
kulutus)
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5.2 JOS JOKIN SEURAAVASSA MAINITUISTA 
VIKATILANTEISTA ILMENEE, SUORITA ALLA 
MAINITUT TOIMENPITEET JA OTA YHTEYS 
PAIKALLISEEN JÄLLEENMYYJÄÄN

Järjestelmän korjaus pitää teettää ammattitaitoisella 
huoltohenkilöllä.
ÄLÄ TARKISTA JA KORJAA YKSIKÖN SISÄOSIA ITSE.

VAROITUS

Kun lämmön talteenottotuuletin on epänormaalissa tilassa 
(palavan hajua tms.), katkaise virta ja ota yhteys 
paikalliseen jälleenmyyjään.
Käytön jatkaminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa 
särkymisen, sähköiskun ja tulipalon.

• Yksikkö ei toimi ollenkaan.
a. Tarkista, onko kyseessä virtakatkos.

Toimenpide: Kun virta on palautunut, käynnistä toiminta 
uudelleen.

b. Tarkista, onko sulake palanut.
Toimenpide: Katkaise virta.

c. Tarkista, onko katkaisin toiminut.
Toimenpide: Kytke virta, kun katkaisin on pois päältä.

Älä kytke virtaa, kun katkaisin on 
lauenneessa asennossa.
(Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.)

• Jos turvalaite, esim. sulake, katkaisin tai 
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai ON/OFF-kytkin 
ei toimi kunnolla.
Toimenpide: Älä kytke virtaa päälle.

• Kaukosäätimen painikkeet eivät toimi hyvin.
Toimenpide: Käännä päävirtakytkin pois päältä.

• Jos näyttöviesti " " (TARKASTUS), yksikön numero 
ja toimintavalo vilkkuvat ja VIKAKOODI ilmestyy 
näyttöön.

Toimenpide: Ilmoita paikalliselle jälleenmyyjälle mallin nimi 
ja mitä vikakoodi osoittaa.

• Muita toimintahäiriöitä.
Toimenpide: Sammuta yksikkö.

Lämmön talteenottotuuletinjärjestelmän kaukosäätimen 
vikakoodien luettelo

 :Jos toimintahäiriöstä näytetään koodi valkoisilla 
kirjaimilla mustalla taustalla, yksikkö toimii edelleen.
Muista kuitenkin tarkastuttaa ja korjauttaa yksikkö 
mahdollisimman pian.
Jos jokin muu kuin yllä oleva virhekoodi näytetään, on 
mahdollista, että ongelma on yhdistetyssä ilmastointi-
laitteessa tai ulkoyksikössä. Katso tarkempia tietoja 
ilmastointilaitteiden tai ulkoyksiköiden käyttöoppaista.

1 Päävirtakytkin (maavuotokatkaisin)

2 Kieleke

3 Lauennut asento

1 TOIMINTA-valo

2 TARKASTUS-näyttö

3 VIKAKOODI

4 Sen sisäyksikön numero, jossa vika on ilmennyt

ON

OFF
1

2

3

1

2 3 4

Toiminnan 
merkki-

valo

Tarkastus-
ilmaisin

Yksikön 
nro

Vika-
koodi

Kuvaus

PÄÄLLÄ POIS Vilkkuu 64
Sisäilmatermistorin 
toimintahäiriö

PÄÄLLÄ POIS Vilkkuu 65
Ulkoilmatermistorin 
toimintahäiriö

PÄÄLLÄ POIS Vilkkuu 6A
Vaimentimeen liittyvä 
toimintahäiriö

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu 6A
Vaimentimeen liittyvä 
toimintahäiriö ja termistorin 
toimintahäiriö

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu A1 Piirilevyn vika

PÄÄLLÄ POIS Vilkkuu A1 Piirilevyn vika

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu A6 Lukittu roottori

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu A8 Virransyötön jännitevika

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu A9
Elektronisen paisunta-
venttiilin käytön virhe

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu C1 Tuulettimen tiedonsiirtovirhe

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu C4
Nesteputkiston termistorin 
virhe (viallinen liitäntä, 
irtikytkennän oikosulku, vika)

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu C5

Kaasuputkiston termistorin 
virhe (viallinen liitäntä, 
katkennut johdin, oikosulku, 
vika)

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu C9
Imuilman kierukkatermistorin 
virhe (viallinen liitäntä, 
katkaisu, oikosulku, vika)

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu U3 Koekäyttöä ei suoritettu

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu CA
Ulkoilmatermistorin toiminta-
häiriö (ulkoilmakierukka)

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu U5
Tiedonsiirtovirhe yksikön ja 
kaukosäätimen välillä

POIS Vilkkuu POIS U5 Kaukosäätimen asetusvirhe

POIS Vilkkuu POIS U8
Tiedonsiirtovirhe 
pääkaukosäätimen ja 
alikaukosäätimen välillä

POIS Vilkkuu Vilkkuu UA
Väärä sisäyksikön ja 
kaukosäätimen yhdistelmä

PÄÄLLÄ Vilkkuu PÄÄLLÄ UC
Keskusohjauksen osoitteiden 
päällekkäisyys

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu UE
Tiedonsiirtovirhe yksikön ja 
keskussäätimen välillä
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5.3 JOS JÄRJESTELMÄ EI TOIMI KUNNOLLA 
(EI KUITENKAAN EM. SYISTÄ JOHTUEN JA 
MIKÄÄN EM. VIOISTA EI OLE ILMENNYT), 
PYYDÄ PAIKALLISTA JÄLLEENMYYJÄÄ 
TARKASTAMAAN JÄRJESTELMÄ PÄTEVÄN 
HUOLTOHENKILÖN TOIMESTA SEURAAVAN 
OHJEEN MUKAISESTI

Seuraavat toimintahäiriöt tulee antaa pätevän huolto-
henkilön tarkistettaviksi. Älä tarkista itse.

• Yksikkö ei toimi ollenkaan.
a. Tarkista, onko kyseessä virtakatkos.

Kun virta on palautunut, käynnistä toiminta uudelleen.
b. Tarkista, onko sulake palanut.

Vaihda sulake.
c. Tarkista, onko katkaisin toiminut.

Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
d. Onko virran tai kytkentöjen kanssa ongelma?

Tarkista virta ja kytkennät.
e. Onko tuuletinyksikön kanssa ongelma?

Tarkista tuuletinmoottori ja tuuletin.

• Poistoilman määrä on pieni, ja poistoääni on voimakas.
a. Tarkista, onko ilmasuodatin tai lämmönvaihtoelementti

tukkeutunut. (Tarkista sekä SA- että RA-ilmansuodatin.
Tarkista elementtien molemmat puolet.)
Puhdista ilmansuodatin ja lämmönvaihtoelementti.

• Poistoilman määrä on liian suuri ja niin on äänikin.
a. Tarkista, onko ilmasuodatin tai lämmönvaihtoelementti

asennettu.
Asenna ilmansuodatin ja lämmönvaihtoelementti.

• Se yleensä kuivuu talvella. <vain VKM-GBMV1-sarja>
a. Onko vedensyöttöpalvelun venttiili auki?

Avaa vedensyöttöpalvelun venttiili.
b. Onko kosteudensäätimen (hankitaan erikseen) asetusta 

laskettu liikaa?
Korjaa asetus.

• Kostuttaa hyvin vähän tai ei ollenkaan. 
<vain VKM-GBMV1-sarja>
a. Onko vedensyöttösäiliössä vettä?
b. Syötetäänkö vettä?

Tarkista veden syöttöputkisto ja syötä vettä.
c. Onko sihti tukkeutunut?

Puhdista sihti.
d. Onko solenoidiventtiili rikki (ts. ei avaudu)?

Vaihda solenoidiventtiili.
e. Onko kostutinelementti repeytynyt?

Vaihda.
f. Onko kostutinelementin vesivastus laskenut?

Vaihda kostutinelementti.
g. Ovatko ohjauspiirit rikki?

Vaihda piirilevy ja muut sähköosat.
h. Onko uimurikytkin rikki?

Vaihda uimurikytkin.
i. Onko veden syöttöpaine riittävä?

Aseta uudelleen niin, että paine on riittävä.
j. Onko vedensyöttösäiliössä vierasta ainetta?

Puhdista vedensyöttösäiliö.

6 HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU JA 
TAKUU

6.1 HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

VAROITUS

• Älä muunna yksikköä.
Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

• Älä pura tai korjaa yksikköä.
Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

• Jos kylmäainetta vuotaa, pidä se erossa tulesta.
Tässä yksikössä käytettävä kylmäaine on turvallista.
Vaikka kylmäainetta ei yleensä vuoda, jos sitä vuotaa 
huoneeseen ja se joutuu kosketuksiin tulenlähteen kuten 
lämmittimen, lieden tms. kanssa, se muodostaa myrkyllistä 
kaasua.
Kun kylmäaineen vuoto on korjattu, anna huoltohenkilön 
varmistaa ennen käytön jatkamista, että vuotokohta on 
varmasti korjattu.

• Älä irrota tai asenna laitetta itse.
Puutteellisesti tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, 
sähköiskuja tai tulipalon.
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

■ KUN PYYDÄT JÄLLEENMYYJÄÄ KORJAAMAAN, 
ILMOITA ASIAAN LIITTYVÄLLE 
HENKILÖKUNNALLE SEURAAVAT TIEDOT:
• Lähetyspäivämäärä ja asennuspäivämäärä: 
• Toimintahäiriö: 
Kerro henkilökunnalle vian yksityiskohdat.
(Kaukosäätimessä näkyvä virhekoodi.)
• Nimi, osoite, puhelinnumero

■ KORJAUS, KUN TAKUUAIKA ON PÄÄTTYNYT
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Jos korjaus on 
tarpeen, maksullinen palvelu on saatavana.

■ TÄRKEIDEN OSIEN 
VÄHIMMÄISVARASTOINTIAIKA
Vaikka tietty ilmastointityyppi lakkautetaan, Daikinilla on 
varastossa siihen kuuluvat tärkeät osat vähintään 6 vuoden 
ajan.
Tärkeät osat ovat osia, jotka ovat välttämättömiä 
ilmastointilaitteen toiminnalle.

■ HUOLTO- JA TARKASTUSSUOSITUKSIA
Koska yksikköön kerääntyy käytön aikana pölyä vuosien 
mittaan, sen teho laskee jossain määrin.
Purkaminen ja sisäosien puhdistaminen vaatii teknistä 
osaamista, joten on suositeltavaa tehdä huolto- ja 
tarkastussopimus (maksullinen) normaalin huollon lisäksi.

■ SUOSITELTAVAT TARKASTUS- JA HUOLTOVÄLIT
[Huom.: Huoltoväli ei ole sama kuin takuukausi.]
Taulukko 1 olettaa, että käyttöolosuhteet ovat seuraavat:
• Normaali käyttö ilman laitteen usein toistuvaa 

käynnistämistä ja sammuttamista.
(Mallin mukaan laitteen käynnistämistä ja sammuttamista 
ei suositella yli 6:ta kertaa tunnissa normaalikäytössä.)

• Tuotteen käyttöajan oletetaan olevan 10 tuntia päivässä, 
2 500 tuntia vuodessa.
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• Taulukko 1 – Tarkastusvälit- ja Huoltovälit-luettelot

*1:
• Voit tehdä yksinkertaisen tarkistuksen alla kuvatulla tavalla.

Tarkista ilmavirta pitämällä syöttö- ja poistosäleikön 
yläpuolella tankoa, jonka päässä on lanka tai vastaava kevyt 
esine.

*2:
• Jos solenoidiventtiiliin tulee toimintahäiriö, kaukosäädin 

ei näytä mitään virhekoodia.
Käyttö tässä tilassa johtaa riittämättömään kostutukseen 
ja vesijohtoveden lisääntyneeseen kulutukseen.
Solenoidiventtiili täytyy tarkistaa lämmityskauden alussa.

Huomautus 1
Taulukossa näytetään pääosat.
Lisätietoja on huolto- ja tarkastussopimuksessa.
Huomautus 2
Tämä huoltoväli osoittaa suositeltavat ajanjaksot, ennen kuin 
huoltotoimenpiteitä tarvitaan, jotta tuote pysyy 
toimintakunnossa mahdollisimman pitkään.
Käytetään asianmukaisen huollon suunnitteluun (huolto- ja 
tarkastuskulujen budjetointi yms.).
Huolto- ja tarkastussopimuksen sisällön mukaan huolto- ja 
tarkastusvälit voivat todellisuudessa olla tässä mainittuja 
lyhyemmät.

Huolto- ja vaihtovälien lyhentämistä täytyy harkita 
seuraavissa tapauksissa.

• Käyttö kuumissa, kosteissa paikoissa tai paikoissa, joissa 
lämpötila ja kosteus vaihtelevat suuresti.

• Käyttö paikoissa, joissa virran vaihtelu (jännite, taajuus, 
aaltovääristymä tms.) on suurta.
(Ei voi käyttää, jos se on sallitun alueen ulkopuolella.)

• Paikat, joissa asennuksen jälkeen on toistuvia iskuja ja 
tärinöitä.

• Paikat, joiden ilmassa voi olla pölyä, suolaa, haitallista 
kaasua tai öljysumua, esimerkiksi rikkihapoketta ja 
rikkivetyä.

• Paikat, joissa laite käynnistetään ja sammutetaan usein tai 
joissa käyttöaika on pitkä. (Esimerkki: ympärivuorokautinen 
ilmastointi)

• Jos syöttövesi on kovaa, kostuttimen käyttöikä lyhenee.

■ KULUVIEN OSIEN SUOSITELTU VAIHTOVÄLI
[Vaihtoväli ei ole sama kuin takuukausi.]

• Taulukko 2 – Huoltovälit-luettelo

Huomautus 1
Taulukossa näytetään pääosat.
Lisätietoja on huolto- ja tarkastussopimuksessa.
Huomautus 2
Tämä huoltoväli osoittaa suositeltavat ajanjaksot, ennen kuin 
huoltotoimenpiteitä tarvitaan, jotta tuote pysyy 
toimintakunnossa mahdollisimman pitkään.
Käytetään asianmukaisen huollon suunnitteluun (huolto- ja 
tarkastuskulujen budjetointi yms.).
Huomautus 3
Kostutuselementin käyttöikä on noin 3 vuotta (4 000 tuntia), 
kun syöttöveden kovuus on: 150 mg/l.
(Kostutuselementin käyttöikä on noin 1 vuosi (1 500 tuntia), 
kun syöttöveden kovuus on: 400 mg/l)
Vuosittaiset käyttötunnit: 10 tuntia/päivä x 26 päivää/ 
kuukausi x 5 kuukautta = 1300 tuntia.

Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.
Huom. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat siitä, että 
laitteet on purkanut tai niiden sisäosat on puhdistanut joku muu 
kuin valtuutettu jälleenmyyjä.

■ YKSIKÖN SIIRTÄMINEN JA HÄVITTÄMINEN

• Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään, kun 
kokonaisentalpialämmönvaihdin täytyy irrottaa ja asentaa 
uudelleen muuton takia, koska se vaatii teknistä 
asiantuntemusta.

• Tämän yksikön kylmäaine sisältää kloorifluorihiilivetyä. 
Kun yksikkö hävitetään, irrotetaan tai asennetaan tai kun 
sitä huolletaan, ota kylmäaine talteen paikallisten lakien 
mukaisesti globaalin ympäristön tuhoutumisen estämiseksi.
Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

■ YHTEYDENOTOT
Kysy tietoja huolto- ja varaosapalvelusta yms. paikalliselta 
jälleenmyyjältä.

■ TAKUUAIKA

Takuuaika: Yksi vuosi asennuksesta.
• Jos ilmastointilaitetta täytyy korjata takuuajan kuluessa, 

ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Pääosan nimi
Tarkastus-
väli

Huoltoväli (vaihto 
ja/tai korjaus)

Sähkömoottori 
(puhallin, kostutin yms.)

Suositus 1–
2 kuukautta 
*1

20 000 tuntia

Piirilevyt

1 vuosi

25 000 tuntia

Lämmönvaihtimen 
elementti

10 vuotta

Lämmönvaihdin 5 vuotta

Anturi (termistori) 5 vuotta

Kaukosäädin ja 
kytkimet

25 000 tuntia

Valutusastia 8 vuotta

Paisuntaventtiili 1 vuosi *2 20 000 tuntia

Sähkömagneettinen 
venttiili

1 vuosi 20 000 tuntia

Pääosan nimi
Tarkastus-
väli

Vaihtoväli

Ilmansuodatin
1 vuosi

3 vuotta

Suurtehosuodatin 
(lisävaruste)

1 vuosi

Lämmönvaihtimen 
elementti

2 vuotta 10 vuotta

Kostutinelementti 1 vuosi
3 vuotta 
(huomautus 3)
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