GREENSTYLE ISESEISVAD
KAHEOSALISED
ÕHKSOOJUSPUMBAD - R32
KASUTUSJUHEND ja PAIGALDUSJUHEND

SISEÜKSUS

VÄLISÜKSUS

GREENSTYLE 9000 UI

GREENSTYLE 9000 UE

GREENSTYLE 12000 UI

GREENSTYLE 12000 UE

GREENSTYLE 18000 UI

GREENSTYLE 18000 UE

GREENSTYLE 24000 UI

GREENSTYLE 24000 UE

Palume lugeda käesolev juhend enne õhksoojuspumba paigaldamist ja kasutamist hoolikalt läbi ja hoida see
edaspidiseks kasutamiseks alles.
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Seade on täidetud tuleohtliku R32 gaasiga.
Enne seadme kasutamist lugeda kasutusjuhend läbi.
Enne seadme paigaldamist lugeda paigaldusjuhend läbi.
Enne seadme remontimist lugeda hooldusjuhend läbi.

Külmutusagens
•

•

Kliimaseadme funktsionaalsuse tagamiseks ringleb süsteemis spetsiaalne külmutusagens.
Külmutusagensiks on fluoriid R32 = GWP (Globaalse soojenemise potentsiaal) Külmutusagens on
tuleohtlik ja lõhnatu. Teatud tingimustes võib see põhjustada plahvatuse, kuid selle külmutusagensi
tuleohtlikkus on väga madal ja selle võib süüdata vaid lahtine tuli.
Võrreldes teiste levinud külmutusagensidega on R32 saastevaba aine, mis ei kahjusta osoonikihti ja
millel on väiksem mõju kasvuhooneefektile. R32-l on väga head termodünaamilised omadused, mis
annavad väga hea energiaefektiivsuse. Seetõttu vajab seade vähem täitmist.

Hoiatus!
Mitte püüda kiirendada sulatusprotsessei või puhastada seadet muul viisil kui on tootja poolt soovitatud.
Remondivajaduse korral võtta ühendust lähima volitatud Argoclima hoolduskeskusega. Kõik kvalifitseerimata
töötajate poolt tehtud remondid võivad olla ohtlikud. Seade tuleb ladustada ruumis, kus ei ole ühtegi pidevalt
töötavat süüteallikat. (Näiteks lahtine leek, töötav gaasiseade või töötav elektriline kütteseade). Mitte
purustada või põletada.
Seade tuleb paigaldada, kasutada ja ladustada ruumis, mille pindala on suurem kui X m2. (Suuruse X
saamiseks vt jaotises „Ohutu töötamine tuleohtliku külmutusagensiga“ tabelit „a“.)
Remondi korral järgida täpselt tootja soovitusi ainult R32 tuleohtliku gaasiga täidetud seadmete kohta. Mitte
unustada, et külmutusagensid on lõhnatud.
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OHUTUSNÕUDED
HOIATUS!
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, vaimse või tajumispuudega ning väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad
seda seadet kasutada ainult järelevalve all või kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad sellega
seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu
järelevalveta.

Õhksoojuspump
peab
olema
maandatud.
Mittetäielik maandus võib
põhjustada elektrilööke.
Maandust ei tohi ühendada gaasi- või
veetoruga, piksevardaga või telefoniliini
maandusjuhtmega.
Kui
toitejuhe
on
kahjustunud, siis ohu
vältimiseks peab tootja
volitatud hooldustehnik või
muu
asjakohase
kvalifikatsiooniga isik selle
välja vahetama.

Enne hooldustööde või puhastuse
teostamist tuleb seade
alati välja lülitada ja
ühendada elektrivõrgust
lahti.

Ohutuse
tagamiseks
lülitada
alati
seade
pikemaajalise kasutusest
väljas oleku korral välja ja
ühendada elektrivõrgust
lahti.

Mitte lülitada pealülitit välja töö ajal või
märgade kätega.
Elektrilöögi oht.

Vastasel korral võib tekkida lühiühendus.
Mitte ühendada samasse
elektripistikusse
teisi
elektriseadmeid.

Vastasel korral võib see põhjustada
elektrilöögi või isegi tulekahju ja
plahvatuse.
Mitte tõmmata
toitejuhtmest.

Vastasel korral võib see põhjustada
elektrilöögi või varalise kahju.

Tõmbamisega kahjustada saanud
toitejuhe võib põhjustada ohtliku
elektrilöögi.

Mitte paigaldada kliimaseadet kohta,
kus on tuleohtlikku gaasi või
vedelikku. Kaugus neist peab olema
suurem kui 1 m.

Mitte
kasutada
vedelaid
või
söövitavaid
puhastusaineid
õhksoojuspumba puhastamiseks ja
mitte pihustada sellele vett või muid
vedelikke,

Need võivad põhjustada tulekahju või isegi
plahvatuse.

Siseüksuse ja kaugjuhtimispuldi peale
ei tohi voolata vesi ja need ei tohi olla
liiga niisked.

Seadmega ühendatud kanalites ei tohi
olla süüteallikat.

Mitte proovida kliimaseadet ise
remontida.
Valesti
tehtud
remondid
võivad
põhjustada tulekahju või plahvatuse.
Kõikide hooldusvajaduste korral võtta
ühendust
kvalifitseeritud
hooldustehnikuga.
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Mitte kasutada kiimaseadet
äikesetormi ajal.

Mitte panna käsi või mingeid esemeid
Palume kontrollida, kas paigaldatud
õhu sisselaske- või väljalaskeavadesse. alus on piisavalt kindel.

Ohuolukordade vältimiseks tuleb
elektritoide õigeaegselt katkestada.

See võib põhjustada kehavigastusi või
seadme kahjustumist.

Kahjustuste korral võib see põhjustada
seadme kukkumise ja põhjustada
vigastusi.
Seade tuleb paigaldada vastavalt
riiklikele
elektripaigaldiste
eeskirjadele.

Mitte lasta õhksoojuspumbal
Mitte blokeerida õhu sisselaske- ja
väljalaskeavasid.
puhuda küttekeha suunas.
Vastasel juhul võib jahutus- või
soojendusjõudlus väheneda ja see võib
isegi põhjustada seadme töö seiskumise.

Vastasel juhul võib see tingida
mittetäielikku põlemist, mis omakorda võib
põhjustada mürgistuse.

Võimalike elektrilöökide vältimiseks
tuleb paigaldada nõutava suurusega
lekkevoolu-kaitselüliti.

INFO TOOTE ÕIGE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE KOHTA EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIVI
2012/19/EL KOHASELT
Seadme kasutuskestuse lõppemisel ei tohi seda kasutuselt kõrvaldada olmejäätmetena. Seade tuleb viia
jäätmekogumiskohta või müügiesindusse, mis asjakohast teenust pakub. Elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi
kasutuselt kõrvaldamisega välditakse valest kasutuselt kõrvaldamisest põhjustatud võimalikku kahju
keskkonnale ja inimeste tervisele. Nii on võimalik seadmekomponente ümber töödelda ja taaskasutada, tagades
märkimisväärse energia- ja ressursisäästu. Toode on märgistatud läbikriipsutatud prügikasti kujutisega, et
rõhutada kohustust need komponendid eraldi kasutuselt kõrvaldada.
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Mitte

avada
õhksoojuspumba
töötamise
ajal
pikemaks ajaks uksi ja
aknaid.

Vastasel juhul väheneb jahutus- või
soojendusjõudlus.

Mitte seista välisüksuse peal või
panna selle peale raskeid esemeid.
See võib põhjustada kehavigastusi või
kahjustada seadet.

Seada sobiv temperatuur.
On soovitatav, et temperatuuride erinevus
sees ja väljas ei oleks liiga suur.
Mitte lasta külmal õhul puhuda
pikemat aega otse keha peale. See võib
halvendada tervislikku olukorda ja
põhjustada terviseprobleeme.

Etteantud temperatuuri sobiv

Mitte kasutada õhksoojuspumpa
muudeks otstarveteks, nagu riiete
kuivatamine, toidu säilitamine jne.

Kui õhksoojuspump ei ole varustatud
toitejuhtme ja pistikuga, tuleb
fikseeritud juhtmestikku paigaldada
plahvatuskindel kõiki juhtmeid lahutav
kaitselüliti,
mille
klemmide
vahekaugus on vähemalt 3,0 mm.

seadistus võib ära hoida liigse
elektrikulu.

Kaitsme tüüp: T3.15AH250V, kaitset läbiva voolu tugevus ei tohi olla suurem kui 3,15 A.
Pistikupesaga pidevalt ühendatud kliimaseadme korral tuleb liin varustada toitelülitiga. Lüliti peab olema ühepooluseline,
klemmide vahe suurem kui 3 mm ja jääkvoolu väärtus mitte suurem kui 30 mA.
Toiteahel peab olema varustatud lekkevoolukaitsmega ja pneumolülitiga, mille nimiväärtus ei tohi olla suurem 1,5kordsest maksimaalsest voolust.

MÄRKUSED KASUTAMISE KOHTA

TÖÖPIIRKOND
Jahutusrežiim: alates +16 °C kuni +49 °C (välistemperatuur)
Kütterežiim: alates -15 °C kuni +30 °C (välistemperatuur)
•
•
•

Kui temperatuur on liiga kõrge, võib õhksoojuspump rakendada automaatse kaitseseadme nii, et õhksoojuspump
tuleks välja lülitada.
Kui temperatuur on liiga madal, võib õhksoojuspumba soojusvaheti jäätuda, mis võib põhjustada vee tilkumist või
muid rikkeid.
Pikaajalise jahutuse või õhukuivatuse ajal suhtelise õhuniiskusega 80% või rohkem (uksed ja aknad on avatud)
võib esineda vee kondenseerumist või tilkumist õhu väljavooluavade juurest.
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MÄRKUSED KÜTTEFUNKTSIOONI KOHTA
•
•
•
•
•

Kui küttefunktsioon käivitatakse, ei hakka siseüksuse ventilaator kohe tööle, et vältida ebapiisavalt soojenenud õhu
puhumist keskkonda.
Kui välistemperatuur on liiga madal ja õhuniiskus on kõrge, võib välisüksuse soojusvahetil tekkida jää. Siis käivitab
õhksoojuspump sulatusfunktsiooni.
Sulatamise ajal lõpetab õhksoojuspump soojendamise umbes 5-12 minutiks.
Sulatuse ajal võib välisüksusest tulla auru. See ei ole rike, vaid kiire sulatuse tulemus.
Kütmine jätkub pärast sulatamise lõppu.

MÄRKUSED SEADME VÄLJALÜLITAMISE KOHTA
• Kui õhksoojuspump on välja lülitatud, võib seade jätkata mõne minuti jooksul ventileerimist, et kuivatada
siseüksuse radiaatorit.

TÖÖ HÄDAOLUKORRAS
•
•
•

Kui kaugjuhtimispult on rikkis, kasutada hädaolukorra nuppu, mis asub
siseüksuse esipaneeli all (vt pilti).
Kui väljalülitatud seadme korral vajutada sellele nupule, hakkab seade tööle
AUTOMAATREŽIIMIS.
Kui sisselülitatud seadmel vajutada seda nuppu, lülitub õhksoojuspump välja.

Hädaolukorra nupp

ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE
1. Õhuvoolu suuna seadmiseks kasutada kaugjuhtimispuldil vertikaalse üles-alla
liikumise nuppu.
2. Võimalik on suunata õhuvoolu ka horisontaalselt; see operatsioon on võimalik
ainult käsitsi, liigutades õhku suunavaid labasid soovitud suunas (vt pilti).

Märkus: Õhukanaleid võib liigutada enne seadme töösse lülitamist, muidu
võivad sõrmed saada vigastada.
Mitte panna oma kätt õhksoojuspumba töö ajal õhu sisselaske- või väljalaskeavadesse.
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OSADE KIRJELDUS

SISEÜKSUS:

Õhu sisselaskeava
Hädaolukorra nupp

Õhuvõtuvõre
Paneel

Õhufilter
Torukaitserõngas
Õhu žalusii
Õhuava

Õhu väljavooluava
Kaugjuhtimispult

VÄLISÜKSUS

Elektritoitekaabel

Õhu väljapuhkeava võre
Ühendustoru
Äravooluvoolik

Õhu väljavooluava

Märkus: Kõikidel joonistel selles juhendis on vaid selgitav iseloom. Konkreetne õhksoojuspump võib joonistest
mõnevõrra erineda. Seadme kuju ei muutu.
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KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND
ÜLDISED HOIATUSED
1. Kaugjuhtimispuldi esimesel kasutusel paigaldada patareid ja veenduda, et „+“ ja „-“ klemmid on õigesti suunatud.
Patareid paigaldamisel juhinduda alltoodud juhistest:

Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3
• Libistada katet noolega näidatud suunas patareisektsiooni avamiseks (Joonis 1)
• Asetada pulti kaks uut patareid, jälgides patareide elektrilist polaarsust (Joonis 2).
• Asetada kate tagasi noolega näidatud suunas (Joonis 3)

2. Veenduda, et kaugjuhtimispult on suunatud signaali vastuvõtuakna poole, et puldi ja seadme vahel ei ole takistusi ja
vahemaa on maksimaalselt 8 meetrit.
3. Mitte lasta kaugjuhtimispuldil kukkuda ega seda visata. Mitte lasta vedelikel sattuda kaugjuhtimispulti.
4. Mitte jätta kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse või liigse kuumuse kätte.
5. Kui kaugjuhtimispult ei tööta korralikult, eemaldada patareid 30 sekundiks ja panna need seejärel tagasi. Kui see ei
aita, vahetada patareid välja.
6. Patareisid vahetades mitte kasutada samaaegselt uusi ja vanu patareisid või erinevat tüüpi patareisid, mis võivad
kaugjuhtimispulti kahjustada.
7. Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldada sellest patareid, sest patareide lekkimine võib pulti
kahjustada.
8. Kasutatud patareid tuleb utiliseerida vastavalt reeglitele.

INFO PATAREIDE KORREKTSE UTILISEERIMISE KOHTA VASTAVALT EUROOPA DIREKTIIVIILE 2006/66/EL JA
DIREKTIIVIGA 2013/56/EÜ TEHTUD MUUDATUSTELE
Patareide tühjenemisel vahetada need välja. Kasutusaja lõpul ei tohi patareisid utiliseerida koos sorteerimata
olmeprügiga. Need tuleb viia spetsialiseeritud jäätmekeskusesse või viia sellist teenust pakkuva edasimüüja
juurde. Patareide eraldi utiliseerimine aitab vähendada nende väärast utiliseerimisest tingitud potentsiaalset
kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele ja samuti võimaldab see komponentide ja materjalide
eemaldamist ja taaskasutust, säästes nii märgatavalt energiat ja ressursse. Nõue eraldi utiliseerimiseks on
tähistatud seadmele kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti kleebisega. Käesoleva toote ebaseaduslik
utiliseerimine võib kaasa tuua kehtivatele eeskirjadele vastava administratiivkaristuse.
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NUPPUDE KIRJELDUS

1. Sisse/välja lülitamise nupp (ON/OFF)
Selle nupuga saab lülitada seadme sisse või välja. Seda nuppu võib kasutada ka taimeri ja unerežiimi (SLEEP) lähtestamiseks.
2. C°/°F nupp
Sellele nupule vajutades saab valida temperatuuri mõõtühiku, valitavad ühikud on Fahrenheit (° F) ja Celsius (° C),
mis on vaikimisi ühik. Esmasel vajutamisel valitakse ° F ja °C sümbol enam ekraanile ei ilmu. °C valimiseks vajutada
nuppu uuesti.
MÄRKUS: Mõnedel mudelitel ei ole võimalik valida temperatuuriühikut, see tähendab, et peale „°C/° F“ nupule
vajutamist võib küll °F sümbol ilmuda kaugjuhtimispuldi ekraanile, kuid õhksoojuspump jätkab temperatuuri
kuvamist ühikuga °C.
3. Kiiruse nupp (SPEED)
• Selle nupu vajutamisel saab valida ventilaatori kiiruse alljärgnevalt:

Märkus: Tuulutusrežiimis (FAN) ei ole õhuvoolu automaatne kiirus (AUTO) valitav.
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4. Ekraani nupp (DISPLAY)
Kaugjuhtimispuldi ekraani saab seadme töötamise ajal patareide säästmiseks välja lülitada.

5. iFEEL-funktsiooni nupp
Selle nupu vajutamine aktiveerib iFEEL-funktsiooni. LCD-ekraan näitab ruumi temperatuuri ja kui see funktsioon on
välja lülitatud, näitab see seadistatud temperatuuri. See funktsioon ei ole aktiivne automaatrežiimis (AUTO) ja
tuulutusrežiimis (FAN).

6. Kiiruse nupp (TIMER)
Kui õhksoojuspump on sisse lülitatud, deaktiveerib see nupp taimeri funktsiooni; kui funktsioon on välja lülitatud, siis
see aktiveerib selle. Nupule vajutades kuvatakse ekraanil vilkuv „ON(OFF)“ (SISSE (VÄLJA)). Nuppudele
ja
vajutamine seadistab taimeri, iga nupuvajutus suurendab või vähendab taimeri väärtust 0,5 tunni võrra kuni 10
tunnini; sealt edasi on intervall 1 tund. Seadistatav vahemik on 0,5-24 tundi. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutada
taimeri nuppu uuesti, „ON (OFF)“ sümbol lõpetab vilkumise. Kui taimerinuppu ei vajutata 10 sekundi jooksul ja kui
„ON (OFF)“ sümbol vilgub ekraanil, tühistatakse taimerifunktsioon. Kui taimerifunktsioon on aktiivne,
deaktiveeritakse see selle nupu vajutusega.
MÄRKUS: Kui taimeri funktsioon on aktiivne, on kõik funktsiooninupud (välja arvatud SLEEP, DISPLAY
ja iFEEL) kasutatavad.

7. HEALTH/iCLEAN nupp
Sellel nupul on kaks funktsiooni.
a. HEALTH (FUNKTSIOON EI OLE KASUTATAV)
b. iCLEAN
Kui kaugjuhtimispult on välja lülitatud, vajutada nuppu „iClean“ funktsiooni „iCLean“ aktiveerimiseks maksimaalselt
30 minutiks. Selle funktsiooni eesmärgiks on puhastada aurusti tolmust, kuivatada aurusti sees olev vesi ja takistada
hallituse teket, mis võiks põhjustada halva lõhna levimise.
Peale „iClean“ funktsiooni aktiveerimist vajutada „iClean“ nuppu funktsiooni tühistamiseks uuesti või vajutada
„iClean“ funktsiooni tühistamiseks ja seadme sisselülitamiseks SISSE / VÄLJA lülitamise nuppu.
Juhul kui mingeid lisaoperatsioone ei tehta, deaktiveeritakse „iClean“ funktsioon 30 minuti pärast.
Märkus: iClean funktsiooni võib seadistada paralleelselt „Taimer sisse“ funktsiooniga; sellisel juhul käivitatakse
„Taimer sisse“ funktsioon pärast „iClean“ funktsiooni töö lõppemist.
8.

või nuppu

Vajutada
/ nuppu temperatuuri reguleerimiseks vahemikus 16 °C kuni 32 °C; ekraanipilt muutub iga kord kui nuppu
on vajutatud. Igal nupu
vajutamisel tõuseb temperatuur 1 °C võtta ja nupu
väheneb temperatuur 1 °C võrra.
MÄRKUS: AUTO ja FAN režiimis ei saa temperatuuri reguleerida ja sellisel juhul ei ole nendel nuppudel mingit toimet.

9. Kiiruse nupp (TURBO)
TURBO funktsiooni valmiseks ja maksimaalse ventilaatori kiiruse seadmiseks vajutada TURBO nuppu ainult
JAHUTAMISE või KÜTTE režiimis. Kui režiim TURBO on aktiivne, töötab ventilaator maksimaalse kiirusega; kui
režiim TURBO on välja lülitatud, taastatakse varasem õhupuhumiskiirus.
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10. Kiiruse nupp (MODE)
Vajutada seda nuppu, et valida töörežiim alljärgnevalt:

Märkus: Kütterežiim ei ole ainult jahutavate seadmete korral
valitav.
11. Kiiruse nupp (SLEEP)
Vajutades unerežiimi nuppu (SLEEP), vilgub siseüksuse märgutuli.
Peale unerežiim käivitamist jahutusrežiimis tõuseb õhutemperatuur 1 °C võrra esimese tunni järel ja seejärel suureneb
see automaatselt 1 °C võrra pärast teist töötundi.
Pärast unerežiimi käivitamist kütterežiimis, väheneb temperatuur 2 °C võrra pärast esimest tundi ja seejärel väheneb see pärast
teist tundi jälle 2 °C võrra.
Pärast 10-tunnilist töötamist unerežiimis naaseb õhksoojuspump endise funktsiooni juurde ja lülitub automaatselt välja.
Märkus: Unerežiimi (SLEEP) seadistuse tühistamiseks vajutada režiiminuppu (MODE) või sisse-/väljalülitusnuppu
(ON/OFF). Unerežiimi (SLEEP) ei saa aktiveerida tuulutusrežiimis (FAN).

12. Õhuvoolu vertikaalsuunas liigutamise nupp (SWING)
Selle nupuga käivitatakse õhuvoolu automaatse liigutamise režiim, mis lubab välistel klappidel pöörduda ülalt alla ja
tagasi. Liikumisrežiimi väljalülitamiseks vajutada uuesti nuppu SWING.

13. Õhuvoolu horisontaalsuunas liigutamise

nupp (SWING)

See funktsioon ei ole kasutusel. Küll on aga võimalik suunata õhuvoolu käsitsi, liigutades siseüksuse õhusuunajad soovitavasse
asendisse.

14. Nupp Anti-F
Sellel õhksoojuspumbal on spetsiaalne kuivatamise ja hallitusvastane funktsioon. Seda funktsiooni juhitakse
kaugjuhtimispuldilt JAHUTAMISE, KUIVATAMISE JA AUTOMAAT režiimides.
Kui õhksoojuspump töötab kütterežiimis, töötab sisemine ventilaator enne peatumist kolm minutit madalatel pööretel.
Selle funktsiooni eesmärgiks on kuivatada aurustis olev vesi ja hoida ära hallituse teke, mis võib põhjustada
ebameeldivat lõhna.
See funktsioon ei ole vaikimisi sisse lülitatud, seda saab vabalt aktiveerida ja deaktiveerida. Funktsiooni käivitamine
toimub järgmiselt: kui õhksoojuspump on välja lülitatud, suunata kaugjuhtimispult seadme poole ja vajutada „Anti-F“
nuppu; seade piiksub viis korda ja näitab siis, et funktsioon on käivitatud. Juba korra käivitatuna jääb see funktsioon
aktiivseks, kuni õhksoojuspump täielikult välja lülitatakse või funktsioon käsitsi deaktiveeritakse.
Funktsiooni deaktiveerimiseks:
1. Lülitada seade välja.
2. Kui õhksoojuspump ja kaugjuhtimispult on vällja lülitatud, suunata kaugjuhtimispult seadme poole ja vajutada seda
nuppu; seade piiksub kolm korda ja näitab, et funktsioon on välja lülitatud.
MÄRKUS. Kui see funktsioon on aktiivne, ei ole soovitav õhksoojuspumpa taaskäivitada enne, kui see on
täielikult peatunud.
See funktsioon ei ole aktiivne, kui seade on välja lülitatud või peatatud „SLEEP (UNI)“ funktsiooni kaudu.
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15. ELE.H/ECO nupp
a. ELE.H (FUNKTSIOON EI OLE KASUTATAV)
b. ECO (Öko)

Vajutades seda nuppu JAHUTUSE režiimis, aktiveerib seade ökorežiimi, millel on madalaim elektritarve; see režiim
deaktiveeritakse automaatselt 8 tunni pärast. Režiimi vahetamisel või kaugjuhtumispuldi väljalülitamisel tühistatakse
ökorežiim automaatselt. Ökorežiimist väljumiseks vajutada nuppu ECO.

KASUTUSJUHEND
Automaatrežiim (AUTO)
1. Vajutades „MODE (REŽIIM)“ nuppu valida automaatne töörežiim.
2. Vajutades „SPEED (KIIRUS) nuppu, saab valida ventilaatori kiiruse valikust LOW (MADAL), MID (KESKMINE), HIGH (KIIRE),
AUTO.
3. Vajutades „ON / OFF (Sisse / välja ) nuppu, hakkab õhksoojuspump tööle.
4. Vajutades „ON / OFF (Sisse / välja ) uuesti lülitub õhksoojuspump välja.
Jahutus-/kütterežiim (COOLING/HEATING)
1. Vajutades „MODE (REŽIIM)“ nuppu, valida jahutus- või kütterežiim.
2. Vajutades või , saab valida temperatuuri vahemikus 16 °C kuni 32 °C, nupule vajutamisel muutub ekraani näit.
3. Vajutades „SPEED (KIIRUS) nuppu, saab valida ventilaatori kiiruse valikust LOW (MADAL), MID (KESKMINE), HIGH (KIIRE),
AUTO.
4. Vajutades „ON / OFF (Sisse / välja ) nuppu, hakkab õhksoojuspump tööle.
5. Vajutades „ON / OFF (Sisse / välja ) uuesti lülitub õhksoojuspump välja.
FAN (Tuulutus) režiim
1. Vajutades „MODE (REŽIIM)“ nuppu valida tuulutusrežiim.
2. Vajutades „SPEED (KIIRUS) nuppu, saab valida ventilaatori kiiruse valikust LOW (MADAL), MID (KESKMINE), HIGH (KIIRE).
3. Vajutades „ON / OFF (Sisse / välja ) nuppu, hakkab õhksoojuspump tööle tuulutusrežiimis.
4. Vajutades „ON / OFF (Sisse / välja ) uuesti lülitub õhksoojuspump välja.
DRY (Tuulutus) režiim
1. Vajutades „MODE (REŽIIM)“ nuppu valida kuivatusrežiim.
2. Vajutades

või

nuppu saab valida temperatuuri, ekraani näit muutub nupule vajutamisel.

3. Vajutades „SPEED (KIIRUS) nuppu, saab valida ventilaatori kiiruse valikust LOW (MADAL), MIO (KESKMINE), HIGH (KIIRE),
AUTO.
4. Vajutades „ON / OFF (Sisse / välja ) nuppu, hakkab õhksoojuspump tööle.
5. Vajutades „ON / OFF (Sisse / välja ) uuesti lülitub õhksoojuspump välja.

Kaugjuhtimispuldil on pimedas mugavaks kasutamiseks taustavalgustus, mille saab sisse lülitada suvalisele nupule
vajutades. Taustavalgustus lülitub automaatselt välja, kui pulti ei kasutata 10 sekundi jooksul.
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WIFI JUHEND
SISSEJUHATUS
Õhksoojuspump on varustatud kaugjuhtimistehnoloogiaga; seadme sisse ehitatud WI-FI moodul on ühendatud
näidikupaneeliga ja juhtmooduliga, mis võimaldab õhksoojuspumpa juhtida. Õhksoojuspump on pidevalt ühenduses WIFI ruuteriga või Internetiga ühendatud pääsupunktiga. Mobiilsed terminalid nagu nutitelefonid või tahvelarvutid, millele on
paigaldatud spetsiaalne juhtimistarkvara ja WI-FI moodulid, on kohalikus võrgus edukalt konfigureeritud, võivad pärast
Internetiga ühendumist töötada kaugjuhtimisseadmetena.

JUHTIMISTARKVARA ALLALAADIMINE JA PAIGALDAMINE
Juhtimistarkvara saab alla laadida ja paigaldada järgmiselt.
1. Mobiilsetel seadmetel, nagu nutitelefonid ja tahvelarvutid (ainult alates versioonidest Android 4.1 ja iOS 6.0), otsida ja
alla laadida rakendus „AC Freedom“ Google Play või App store’i lehelt ja installida see oma süsteemi.
2. Samuti võib mobiilse seadmega (alates versioonidest Android 4.1 ja iOS 6.0) skannida mõne muu valmistaja
skaneerimistarkvara kasutades QR-koodi (vt joonist 1), mis juhatab automaatselt AC Freedom tarkvara
allalaadimisliidesele tarkvara allalaadimiseks ja installimiseks.

ANDROID iOS
Joonis 1

Pärast juhtimistarkvara installimist
siseneda „skannimisliidessesse“
(tervituslehe allalaadimiseks).
Skannimisliidese lehel (vt joonist 2)
on üks sisselogimise tüüp.

Joonis 2
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1. SCAN (skannimise) funktsioon Klõpsates „scan” ja skannides paremal oleva QR-koodi (vt joonist 3)

Joonis 3

ÕHKSOOJUSPUMBA WI-FI MOODULI LÄHTESTAMINE
Esmaseks konfigureerimiseks või ühendatud Wi-Fi ruuteri vahetamisel tuleb õhksoojuspumbas olev Wi-Fi moodul
lähtestada, järgides alltoodud juhiseid:
Kui õhksoojuspump töötab, vajutada „HEALTH“ nuppu 8 korda; lähtestamine õnnestus, kui kostub kaks piiksu. (vt joonist 4)

Vajutada „HEALTH“
nuppu 8 korda

Joonis 4

Märkus: Kui seadme ühendumine ei õnnestunud, lähtestada õhksoojuspumba Wi-Fi samal viisil.
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NUTITELEFONI, TAHVELARVUTI VÕI MUU MOBIILSE SEADME ÜHENDUMINE WIFI VÕI TÖÖPUNKTIGA
Aktiveerida mobiilse seadme Wi-Fi funktsioon ja ühendada see WI-Fi ruuteri või pääsupunktiga.
Märkus: Wi-Fi funktsiooni töötamiseks on vajalik Wi-Fi ruuter.

SEADMETE KONFIGUREERIMINE
Pärast seda kui juhtimistarkvara on alla laaditud ja mobiilsesse seadmesse installitud, konfigureerida õhksoojuspumbad
vastavalt järgnevale joonisele:

Aktiveerida juhtimistarkvara ja
vajutada „Add device (Lisada
seade)“ 30 minuti jooksul pärast WiFi mooduli lähtestamist.

Wi-Fi võrgu nimi ilmub
automaatselt kohale „Wi-Fi name
(Wi-Fi nimi)“. Sisestada Wi-Fi
parool ja vajutada „Start the
configuration (Alustada
konfigureerimist)“.

Kui konfigureerimine on valmis,
pöördutakse automaatselt tagasi
„Device List (Seadmete nimekiri)“
liidesesse ja konfigureeritud
õhksoojuspump on nähtav.

Märkus:
1. Esmakordsel konfigureerimisel või pärast ühendatud Wi-Fi ruuteri või pääsupunkti vahetamist veenduda, et mobiilne
seade on juba ühendatud Wi-Fi mooduliga ühendatava Wi-Fi ruuteri või pääsupunktiga.
2. Kui konfigureerimine ei õnnestu, vajutada „Config failed check items“ (Kontrollida konfigureerimise ebaõnnestumise
detaile), et konntrollida ebaõnnestumise kohta tehtud märkusi enne õhksoojuspumba rekonfigureerimist.
Pärast edukat konfigureerimist vajutada vastaval õhksoojuspumba nimel juhtliidesesse sisenemiseks ja
edasiseks tööks.
1. Seadmete modifitseerimine ja lukustamine
„Device List (Seadmete nimekiri) lehel vajutada ja hoida kauem kui 0,5 sekundit (Android süsteemi korral) või
vajutada (iOS süsteemi korral) olemasoleva seadme nimel, „Modify the name (Nime muutmine)“ lehe
aktiveerimiseks.
Erinevate õhksoojuspumpade äratundmiseks on võimalik muuta nime või ikooni.
Seadme lukustamiseks vajutada lihtsalt „Locking Device (seadme lukustamine) ikoonile. Kui seade on lukustatud, siis
teised kasutajad ei saa seda otsida, vältides nii vaenulikku ülevõtmist. Pärast õhksoojuspumpade nimede, ikoonide ja
lukustusseisundi konfigureerimise lõpetamist nupule „Save (Salvesta)“ vajutamine salvestab ja valideerib
muudatused.
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Joonis 5

2. Juhitava õhksoojuspumba kustutamine
Androidi korral: Vajutada „Delete Device (Seadme kustutamine)“ „Modify the name (Nime muutmine) all
joonisel 5.
iOS korral: Pühkida „Device List (Seadmete nimekiri) lehel õhksoojuspumba nimel vasakule ja vajutada „Delete
(Kustutamine)“.
3. Kaugjuhtimine WI-Fi ruuteriga
Kui Wi-Fi ruuter on ühendatud internetiga, võimaldab andmeside aktiveerimine mobiilsel seadmel õhksoojuspumpade
kaugjuhtimist.
Tarkvaral on abiteenus, kus kasutajad saavad vaadata tarkvara kasutusjuhendit ja muud informatsiooni.
Lisaks selle, kuna kasutajaliides ja tarkvara funktsionaalsus on pidevas arengus, anname teada kõigist järgnevatest
uuendustest.
Kuna kasutajaliides võib pidevate versioonimuutuste tõttu muutuda, on käesolevas juhendis esitatud joonised ainult
illustreeriva tähendusega, seetõttu palume lähtuda tegelikust kasutusliidesest.

LISA „A“ KONFIGURATSIOONI EBAÕNNESTUMISE KONTROLLPUNKTID
1. Palume kontrollida Wi-Fi ikooni õhksoojuspumba paneelil, kui seda ei ole, palume ühendust võtta klienditeenindusega.
2. Veenduda mobiilseadme võrguühenduses kohaliku Wi-Fi keskkonna kaudu. Sulgeda mobiilseadme 3G/4G
ühendust, et ühenduda Wi-Fi kaudu ruuteriga.
3. Veenduda, et õhkoojuspumba Wi-Fi moodul on edukalt lähtestatud. Täpsemate detailide saamiseks vt jaotist
„Õhksoojuspumba Wi-Fi mooduli lähtestamine“.
4. Kontrollida ruuteri WI-Fi nime, soovitatavalt ei peaks see sisaldama tühikuid ja muid märke peale numbrite ja
tähtede.
5. Kontrollida ruuteri WI-FI parooli, mis ei tohi olla pikem kui 32 märki ja ei tohi sisaldada tähtede ja numbrite kõrval
tühikuid ja erimärke.
6. Kontrollida, kas Wi-Fi parool on rakenduse konfiguratsioonis õigesti sisestatud, kinnitamiseks võib Wi-Fi parooli
sisestamisel märkida parooli näitamise kastikese.
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PUHASTAMINE JA HOOLDUS
HOIATUS
•
•
•
•

Enne õhksoojuspumba puhastamist tuleb see välja lülitada ja ühendada elektrivõrgust lahti vähemalt 5 minutit
varem, vastasel juhul on elektrilöögi oht.
Mitte teha õhksoojuspumpa märjaks, sest see võib põhjustada elektrilöögi. Mitte mingil juhul ei tohi
õhksoojuspumpa vette kasta.
Lenduvad vedelikud nagu vedeldid või bensiin võivad kahjustada õhksoojuspumba korpust, seega võib
õhksoojuspumpa puhastada vaid pehme kuiva lapiga või neutraalsete puhastusainetega niisutatud niiske lapiga.
Kasutusaja jooksul tuleb tähelepanu pöörata filtri regulaarsele puhastamisele, et vältida tolmu kogunemist, mis võib
negatiivselt mõjutada õhksoojuspumba jõudlust. Kui õhksoojuspumba töökeskkond on tolmune, tuleb filtrit vastavalt
tihedamalt puhastada. Pärast filtri eemaldamist, mitte puudutada siseüksuse koostisosi ja mitte kahjustada füüsilise
jõuga külmutusagensi torusid.

PANEELI PUHASTAMINE
Siseüksuse esipaneeli puhastamiseks kasutada lappi ja leiget, alla 40 °C vett.
Mitte võtta paneeli puhastamiseks koost lahti.

ÕHUFILTRI PUHASTAMINE
Õhufiltri eemaldamine

1. Kasutada mõlemat kätt ja avada esipaneel mõlemast servast noolega näidatud suunas nurga alla.
2. Vabastada õhufilter oma pilust ja eemaldada see.

Õhufiltri puhastamine
Kasutada puhastamiseks tolmuimejat või loputada filtrit veega; juhul kui see on
väga määrdunud (näiteks rasvane mustus), pesta filter sooja veega (alla 45 °C) ja
lahja puhastusainega ja seejärel panna filter varjulisse kohta õhu kätte kuivama.

Õhufiltri paigaldamine
Kuivanud filter paigaldada eemaldamisele vastupidises järjekorras, seejärel sulgeda ja lukustada paneel.
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KONTROLLIMINE ENNE KASUTUSELEVÕTTU
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrollida, kas kõik õhu sisselaske- ja väljalaskeavad on vabad.
Kontrollida äravoolutoru vee väljalaskeava puhtust ja puhastada see vajadusel.
Veenduda, et maandusjuhe on kindlalt maandatud.
Kontrollida, kas kaugjuhtimispuldi patareid on paigaldatud ja kas neis on piisavalt voolu.
Kontrollida, ega välisseadme paigaldusklambrid ei ole kahjustatud; kahjustuste korral võtta ühendust kohaliku
hoolduskeskusega.

HOOLDUS PÄRAST KASUTAMIST
1.
2.
3.
4.

Lülitada õhksoojuspumba toide välja, lülitada välja toite pealüliti ja eemaldada kaugjuhtimispuldist patareid.
Puhastada filter ja seadme korpus.
Eemaldada tolm ja prügi välisseadmelt.
Kontrollida, ega välisseadme paigaldusklambrid ei ole kahjustatud; kahjustuste korral võtta ühendust kohaliku
hoolduskeskusega.
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TÕRGETE KÕRVALDAMINE
HOIATUS
Mitte remontida õhksoojuspumpa iseseisavalt, sest valesti teostatud hooldus võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju
või plahvatuse. Palume võtta ühendust volitatud hoolduskeskusega ja lasta professionaalidel teha hooldustööd.
Järgnevate punktide kontrollimine enne hooldusega ühendust võtmist võib säästa aega ja raha.

SÜMPTOM

Õhksoojuspump ei
tööta.
Õhksoojuspump ei
käivitu vahetult pärast

TÕRGETE
KÕRVALDAMINE
Võimalik elektrikatkestus.→ Oodata elektritoite taastumist.
Toitepistik võib olla pesas lahti.→Ühendada pistik korralikult pistikupessa.
Toitelüliti kaitse võib olla läbi põlenud.→ Asendada kaitse.
Taimeriga käivituse aeg ei ole veel saabunud.→ Oodata või tühistada taimeri
seadistused.
• Kui õhksoojuspump lülitatakse sisse vahetult pärast väljalülitamist, viivitab
kaitseviide selle tööle hakkamist 3 kuni 5 minuti võrra.

•
•
•
•

väljalülitamist.

Õhksoojuspump
peatub mõne aja
pärast peale
käivitumist.

Seade puhub õhku,
kuid kütte/jahutusjõudlus ei
ole hea.

Siseseadmest
väljuval õhul

• Võimalik, et on saavutatud etteantud temperatuur.→ See on normaalne
töönähtus.
• Võimalik, et seade on sulatusrežiimis. Pärast sulatamist taastub seade
automaatselt ja töötab jälle.
• Peatumistaimer võib olla seadistatud. Soovides seadme kasutamist jätkata,
lülitada see uuesti sisse.
• Üleliigne tolmu kogunemine filtril, blokeeritud õhu sisselaske- ja väljalaskeavad
ja žalusii labade liiga väike nurk võivad mõjutada jahutus- ja küttejõudlust.→
Puhastada filter, eemaldada takistused õhu sisselaske- ja väljalaskeavade
juurest ja reguleerida žalusii labade nurka.
• Halb jahutus- ja küttejõudlus, mille põhjuseks on avatud uksed ja aknad ning
avatud
väljatõmbeventilaator.→
Sulgeda
uksed,
aknad,
väljatõmbeventilaator jne.
• Töörežiimi seadistus on vale ning temperatuuri ja õhu kiiruse seaded ei ole
asjakohased.→ Valida uuesti töörežiim ja sobiv temperatuur ning õhuvoolu
kiirus.
• Õhksoojuspumbal endal ei ole ebasoovitavat lõhna. Kui lõhn esineb võib see
olla tingitud keskkonnas akumuleerunud lõhnast.→ Puhastada õhufilter või
aktiveerida puhastusfunktsioon.

on lõhn.
Õhksoojuspumba
töötamise ajal

• Kui õhksoojuspump käivitatakse või peatatakse või kompressor käivitub või
peatub töö ajal, võib mõnikord kuulda „sisisevat“ voolava vee häält. See on
külmutusagensi voolamise hääl, tegemist ei ole rikkega.

kostub voolava
vee hääl.
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Käivituse või

• Temperatuuri muudatuste tagajärjel võib esipaneel ja muud detailid paisuda,
põhjustades hõõrdumishääli. See on normaalne, tegemist ei ole rikkega.

peatamise ajal on
kuulda nõrka
„klõpsuvat“ heli

Siseseade teeb
ebatavalist
häält.

Siseüksuse
pinnal on
veepiisad
Jahutusrežiimis
töötades väljub

• Ventilaatori või kompressori relee, mis lülitub sisse või välja. Sulatamise
alustamine või lõpetamine tekitab hääli. → See on seetõttu, et külmutusagens
voolab vastupidises suunas. Need ei ole vead.
• Liigne tolmu kogus õhufiltris või siseüksuses võib põhjustada heli kõikumist.
Puhastada õhufiltrid õigeaegselt.
• Liigne õhuvoolu müra kui „Tugev õhuvool“ on aktiveeritud. See on normaalne.
Kui see tundub ebamugav, deaktiveerida „Tugeva õhuvoolu“ funktsioon.
• Kui keskkonna õhuniiskus on kõrge, kogunevad veepiisad esipaneelile või õhu
väljalaskeavade ümber jne → See on normaalne füüsikaline nähtus.
• Pikaajaline avatud ruumi jahutus põhjustab veetilkade tekkimise. Sulgeda
uksed ja aknad.
• Liiga väike žalusii labade avamisnurk võib samuti põhjustada veepiiskade tekke
õhu sisselaskeava juures. Suurenda žalusii labade avamisnurka.
• Kui sisetemperatuur ja õhuniiskus on kõrge, võib seda mõnikord juhtuda. Selle
põhjustab siseõhu kiire jahtumine. Peale mõningast töötamist siseõhu
temperatuur ja niiskus vähenevad ja veeaur kaob.

siseüksuse
väljalaskeavast
mõnikord veeauru

HOIATUS
•
•
•
•

Töö ajal kostub tugevat ebatavalist heli või halba lõhna.
Toitejuhe ja pistik kuumenevad ebanormaalselt.
Seadmele või kaugjuhtimispuldile on sattunud mustust või vett.
Pneumolüliti või lekkekaitselüliti lülitavad seadme tihti välja.
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MÄRKUSED PAIGALDAMISEKS

Ohutu töötamine tuleohtliku külmaagensiga
Kvalifikatsiooninõuded paigalduseks ja hoolduseks.
• Kõik töötajad, kes tegelevad jahutussüsteemidega, peavad omama autoriseeritud organisatsiooni poolt välja
antud kehtivat sertifikaati ja kvalifikatsiooni, mida tunnustatakse tööstusala poolt külmutusseadmetega
töötamiseks.
• Külmutusseadmeid tohib remontida ainult seadmete tootja poolt soovitatud meetoditega.

Paigaldusjuhised:
•
•
•
•

Õhksoojuspumpa ei tohi kasutada ruumis, kus on lahtine tuli või kütteallikas (näiteks töötav gaasipliit või töötav
kütteseade).
Mitte puurida ahelasse auke või põletada ühendustorusid.
Õhksoojuspump tuleb paigaldada ruumi, mis on suurem kui ruumi miinimumpindala. Ruumi miinimumpindala on
näidatud alljärgnevas tabelis „a“.
Pärast paigaldamist on kohustuslik teha lekketest.

tabel a - Ruumi miinimumpindala ( m2)
Gaasi kogus (kg)

≤1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

1,8 1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Ruumi
põrandale asetatuna
miinimumpindala
aknale paigaldatuna
( m2)

/

14,5 16,8 19,3 22 24,8 27,8 31 34,3 37,8 41,5 45,4 49,4 53,6

/

5,2 6,1

seinale paigaldatuna

/

1,6 1,9 2,1 2,4 2,8

3,1 3,4 3,8 4,2

4,6

5

5,5

6

lakke paigaldatuna

/

1,1 1,3 1,4 1,6 1,8

2,1 2,3 2,6 2,8

3,1

3,4

3,7

4

7

7,9 8,9

10 11,2 12,4 13,6 15 16,3 17,8 19,3

Hooldusjuhised
•
•
•
•

Kontrollida, kas hooldusala või ruumi pindala vastavad tabeli „a“ nõuetele. Seadet tohib kasutada vaid
ruumides, mis vastavad neile nõuetele.
Kontrollida, kas hooldusala on hästi ventileeritud. Kogu tööprotsessi ajal peab olema tagatud pidev
ventilatsioon.
Kontrollida, kas hooldusalal on tuleallikas või potentsiaalne tuleallikas. Hooldusalas on lahtine tuli keelatud ja
alale tuleb riputada silt „Suitsetamine keelatud“.
Kontrollida, kes hoiatussilt on heas seisukorras, vastasel juhul vahetada see välja.

Keevitamine
•

•
•

Kui hooldusprotsessi käigus on vaja külmutusagensi torusid lõigata või keevitada, palume järgida alljärgnevaid
punkte:
a. Lülitada seade välja ja eemaldada elektrivõrgust
b. Eemaldada külmutusagens
c. Vakumiseerida torud vaakumimasinaga
d. Puhastada torud N2 gaasiga
e. Lõigata ja keevitada või
f. Tuua seade keevitamiseks hoolduskeskusesse.
Külmutusagens tuleb koguda spetsiaalsesse säilitusanumasse.
Veenduda, et vaakumpumba väljalaskeava lähedal ei ole lahtist tuld ja et ala on hästi ventileeritud.
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Külmutuskontuuri täitmine
•
•
•
•
•

Kasutada R32 kasutamiseks mõeldud täiteseadmeid. Veenduda, et erinevat tüüpi külmutusagensid ei saasta
üksteist.
Külmutusagensi paaki tuleb täitmise ajal hoida vertikaalasendis.
Pärast täitmise lõpetamist kleepida süsteemile kleebis.
Mitte üle täita.
Peale täitmise lõpetamist teha lekketest enne töötamise testi, teine lekketest tuleb teha siis, kui külmutusagens
eemaldatakse.

Ohutusjuhised transportimiseks ja hoiustamiseks
•
•
•

Enne mahalaadimist ja konteineri avamist testida ala põlevgaasi detektoriga.
Lahtine tuli ja suitsetamine on keelatud.
Järgida kohalikke eeskirju ja seadusi

ETTEVAATUST

Enne paigaldamist võtta ühendust kohaliku volitatud hoolduskeskusega. Kui seade ei ole paigaldatud volitatud
hoolduskeskuse poolt, võib rike jääda erimeelsuste tõttu kõrvaldamata.
•
•
•

Õhksoojuspump tuleb paigaldada professionaalide poolt vastavuses riiklike elektripaigaldiste eeskirjadega ja käesoleva
juhendiga.
Pärast paigaldamist tuleb teha külmutusagensi lekkekatse.
Õhksoojuspumba üleviimiseks ja paigaldamiseks teise asukohta võtta ühendust meie kohaliku spetsialiseerunud
hoolduskeskusega.

OHUTUSPÕHIMÕTTED PAIGALDUSEL
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Enne paigaldamise algust peab tulekustuti olema valmis pandud.
Hoida paigalduskoht hästi ventileerituna (avada uks ja aken)
Alal, kus hoitakse R32 külmutusagensi, ei ole lubatud süüteallikad, tuli, suitsetamine ja mobiiltelefonid.
Hoida lekkedetektor paigalduse ajal töövalmis.
Kui paigaldamise ajal toimub R32 külmutusagensi leke, tuleb koheselt mõõta selle kontsentratsiooni siseruumides,
kuni see jõuab ohutule tasemele. Kui külmutusagensi leke mõjutab õhksoojuspumba jõudlust, lõpetada koheselt
töö; õhksoojuspump tuleb kõigepealt vaakumiga tühjendada ja seejärel viia kontrollimiseks hoolduskeskusesse.
Hoida elektriseadmed, toitelülitid, pistikupesad, kõrge temperatuuriga soojusallikad ja tugevat staatilist elektrit
tekitavad seadmed siseüksuse alla jäävalt alalt eemal.
Õhksoojuspump tuleb paigaldada paigalduseks ja hoolduseks ligipääsetavale kohale ilma takistusteta, mis võivad
blokeerida sise-/välisüksuse õhu sisse- ja väljalaskeavasid ning hoida eemal soojusallikatest, tule- või
plahvatusohtlikest tingimustest.
Kui õhksoojuspumba paigaldamisel või remontimisel selgub, et ühendusliin ei ole piisavalt pikk, tuleb kogu
ühendusliin välja vahetada algsetele spetsifikatsioonidele vastava ühendusliiniga, pikendamine ei ole lubatud.
Kasutada uut ühendustoru, välja arvatud juhul kui otsamuhvid tehakse uued.
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NÕUDED PAIGALDAMISEKS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vältida tule- või plahvatusohtlike gaaside lekkimise kohti või kohti, kus on suure agressiivsusega gaasid.
Vältida tugevate kunstlike elektri- või magnetväljadega kohti.
Vältida müra- ja vibratsioonirikkaid kohti.
Vältida raskeid looduslikke tingimusi (nt suur tahmasus, tugev liivane tuul, otsene päikesepaiste või kõrge
temperatuuriga kütteseadmed).
Vältida kohti, mis on laste käeulatuses.
Vähendada vahemaad sise- ja välisüksuse vahel.
Valida koht, kus on lihtne teha hooldus- ja remonditöid ning kus on hea ventilatsioon.
Välisüksust ei tohi paigaldada nii, et see blokeeriks vahekäigu, trepi, väljapääsu, tuletõrje väljapääsu, kõnnitee või
mõne muu avaliku territooriumi.
Välisüksus tuleb paigaldada võimalikult kaugele naabrite ustest ja akendest ning kasvavatest taimedest.

PAIGALDUSKESKKKONNA KONTROLLIMINE
•
•
•
•

Kontrollida välisüksuse tehasesilti veendumaks, et kasutatavaks külmutusagensiks on R32.
Kontrollida ruumi põrandapinda. Ruumi suurus ei tohi olla väiksem kui spetsifikatsioonides märgitud kasutatav pind
(5 m2). Välisüksus tuleb paigutada hästi ventileeritud kohta.
Kontrollida ümbritsevat keskkonda valitud paigalduskoha lähedal: R32 ei tohi paigaldada hoone suletud
reservpindadele.
Seina auke tehes veenduda esmalt, et sellest kohast ei läheks läbi vee- või gaasitoru, elektrikaabel või gaasitoru.
Soovitatav on kasutada reserveeritud ava seina ülaosas.

NÕUDED SEINAKINNITUSPLAADILE
•
•
•
•

Seinakinnitusplaat peab vastama asjakohastele riiklikele või rahvusvahelistele standarditele tugevuse suhtes koos
keevitustega ja kinnitusalade roostekindlaks muutmisega.
Seinaplaat ja tema koormust kandev pind peavad kandma seadme 4-kordset kaalu või 200 kg sõltuvalt sellest,
kumb on suurem.
Välisüksuse seinakinnitusplaat tuleb kinnitada paisumispoldiga.
Veenduda kindlas paigalduses sõltumata sellest, mis tüüpi seinale seade paigaldatakse, vältimaks potentsiaalset
kukkumist, mis võib inimesi vigastada.

ELEKTRIOHUTUSE NÕUDED
•
•
•
•
•
•
•

Veenduda, et seadme nimipinge vastab elektrivõrgu pingele ja õhksoojuspumba toiteks kasutatakse oma
toiteahelat ja et toitekaabli ristlõikepindala vastab riiklikele nõuetele.
Kui õhksoojuspumba maksimaalne töövool on ≥16 A, peab see kasutama pneumolülitit või kaitseseadmetega
varustatud lekkevoolukaitset.
Tööpinge on 95-110% kohalikust nimipingest. Ebapiisav elektritoide võib põhjustada seadme rikkimineku,
elektrilöögi või tulekahju. Kui pinge ei ole stabiilne, soovitame kasutada pingeregulaatorit.
Minimaalne vahemaa õhksoojuspumba ja põlevate ainete vahel peab olema 1,5 m.
Vahekaabel ühendab omavahel sise- ja välisüksuse. Enne kaabli ühendamiseks ettevalmistamist tuleb valda õige
ristlõige.
Kaabli tüübid: Väline toitekaabel: H07RN-F või H05RN-F; vahekaabel: H07RN-F või H05RN-F;
Toitekaabli ja vahekaabli minimaalne ristlõikepindala
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•

•

Seadme nimivool (A)

Nimi-ristlõikepindala
2
mm

3 ja < 6

0,75

6 ja < 10

1

10 ja < 16

1,5

16 ja < 25

2,5

25 ja < 32

4

32 ja < 40

6

Vahekaabli, toitekaabli, kaitsme ja lüliti suurused on määratud seadme maksimaalse töövooluga. Maksimaalne
töövool on märgitud seadme külgpaneelile paigaldatud tootesildile. Õige kaabli, kaitsme või lüliti valimisel lähtuda
tootesildist.
Märkus: Kaabli soonte arvu määramiseks vaadata seadmega ostul kaasa tulnud elektriskeemi.

HOIATUSED PAIGALDAMISEL
HOIATUS: Veenduda, et toide on enne ükskõik millise seadme juures tehtava töö alustamist välja lülitatud.
HOIATUS: Igasuguse seadme juures tehtava töö juures kanda sobivaid isikukaitsevahendeid
HOIATUS: Seade tuleb paigaldada vastavalt riiklikele määrustele.
HOIATUS: Kaabeldus ja paigaldus tuleb teostada kvalifitseeritud tehniku poolt, keda on koolitatud selliseid
seadmeid paigaldama, modifitseerima, laiendama ja hooldama ning tegema ohutus- ja talitluskatseid.
HOIATUS: Paigaldada seade, kaitselüliti või elektripistik, mis võimaldab õhksoojuspumba elektritoite täielikult
välja lülitada.
Järgnev informatsioon on seadme korrektseks paigaldamiseks hädavajalik. Siiski peab paigaldaja kasutama
oma kogemusi selleks, et paigaldada seade vastavalt konkreetsetele nõuetele.
Mitte paigaldada seadet kohtadesse, kus on tuleohtlikke gaase või happelisi või aluselisi aineid, mis võivad
pöördumatult kahjustada vask-alumiinium soojusvaheteid või sisemisi plastkomponente.
Mitte paigaldada seadet kontoritesse või köökidesse, kus töödeldava õhuga segatud õliaurud võivad settida
soojusvaheti pinnale, vähendades õhksoojuspumba jõudlust, või seadme siseosadele, kahjustades
plastkomponente.
NB: Seadme kahe poole vaheliseks ühenduseks kasutada ainult konditsioneerimiseks ja külmutamiseks
mõeldud lõõmutatud ja deoksüdeeritud vasktoru, mis on isoleeritud vähemalt 8 mm paksuse
vahtpolüetüleeniga.

NÕUDED ELEKTRILISTELE ÜHENDUSTELE
Seadme paigaldamisel tuleb järgida elektriohutuse standardeid.
Kasutada toiteahelat ja kaitselülitit, mis vastavat kohalikele ohutusmäärustele.
Veenduda, et toitepinge vastab õhksoojuspumba nõuetele. Ebastabiilne elektritoide või ebakorrektne kaabeldus võivad
põhjustada seadme rikke. Enne õhksoojuspumba sisselülitamist paigaldada sobivad elektrikaablid.
Ühendada faasi-, null- ja maandusjuhtmed õigesti pistikupessa.
Enne ükskõik millise elektritoitega tehtavat tööd või ohutusega seotud tööd lülitada elektritoide välja. Pistikuga mudelite
puhul veenduda, et pistik on pärast paigaldamist kergesti ligipääsetav.
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Mitte lülitada toidet sisse enne, kui paigaldus on lõpetatud.
Seadet ei tohi kasutada, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustunud. Kui toitejuhe on kahjustunud, peab selle vigastuste
vältimiseks välja vahetama tootja, edasimüüja või muu kvalifitseeritud isik.
Kuna jahutusahelates on kõrge temperatuur, tuleb ühenduskaabel hoida vasktorudest eemal.
Seade tuleb paigaldada vastavuses riigis kehtivate elektripaigaldiste määrustega.
Seadet tohivad paigaldada vaid väljaõpetatud isikud vastavuses kehtivate määrustega.

Seade on täidetud kergelt tuleohtliku külmutusagensiga R32. Selle gaasi vale käsitlemine
võib põhjustada olulist kahju inimestele ja materjalidele. Rohkem informatsiooni külmutusagensi kohta on käesoleva
juhendi alguses.

NÕUDED KÕRGUSES TÖÖTAMISE KOHTA
•

Kui paigaldustööd tehakse 2 m kõrgusel maapinnast või kõrgemal tuleb, kanda ohutusvöösid ja välisüksuse külge
peavad olema kinnitatud piisava tugevusega nöörid, et takistada selle kukkumist ja võimalikke kehavigastusi või
surma või varakahju.

NÕUDED MAANDUSELE
•
•
•
•

•
•

Õhksoojuspump on I klassi elektriseade ja sellel peab olema töökindel maandus.
Maandusjuhet ei tohi ühendada gaasi- või veetoruga, piksekaitsega, telefoniliiniga või halvasti maandatud ahelaga.
Maandusjuhe on spetsiaalselt konstrueeritud ja seda ei tohi kasutada muuks otstarbeks, samuti ei tohi seda
ühendada tavalise iselõikuva kruviga.
Ühendusjuhtme soone läbimõõt on soovitav valida vastavalt kasutusjuhendile ja kasutada rõngaskingi, mis
vastavad kohalikele standarditele (rõngaskinga ava siseläbimõõt peab vastama seadme kruvi läbimõõdule, kuid
mitte rohkem kui 4,2 mm). Pärast paigaldamist kontrollida, kas kruvid on korralikult kinnitatud ja lahtituleku risk
puudub.
Fikseeritud kaabli korral tuleb kasutada kõigi pooluste isoleerivat lülitit, mille kontaktide vahe on 3 mm igal poolusel.
Paigaldatav toitelüliti peab olema piisava võimsusega. Pneumolülitil peab olema lühiste ja ülekoormuste kaitseks
magnet- ja termofunktsioon. (Tähelepanu: Mitte kasutada toiteahela kaitseks vaid kaitset)
Magnet-termiline
võimsuslüliti
9K - 8A
12K – 9,5A
18K - 9A
24K – 13A
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MUUD
•
•

Õhksoojuspumba ja toitekaabli ja iga üksiku elemendi omavaheline ühendus peab olema vastavuses seadmele
kinnitatud elektriskeemiga.
Kaitsme mudel ja nimiväärtus on trükitud vastava kontrolleri või kaitsme korpusele.

SISEÜKSUSE PAIGALDAMINE

SISEÜKSUSE PAIGALDUSE MÕÕTMETEGA JOONIS
Kaugus laeni
15 cm üle
Kaugus seinani

Kaugus seinani
20 cm üle

20 cm üle

Kaugus põrandani

PAIGALDUSPLAAT
1. Sein, millele siseüksus paigutatakse, peab olema tugev ja jäik, et vähendada
vibratsiooni.
2. Kinnitada alusplaat ristpeakruvidega horisontaalasendisse seina külge, ja
loodida see nii horisontaalselt kui vertikaalselt.
3. Pärast paigaldamist tõmmata alusplaati kätega, et veenduda selle tugevas kinnituses.

AVA LÄBI SEINA
1. Teha ettemääratud kohale elektrilise haamri või vesipuuriga väljapoole 5°-10°
kaldu olev ava torude jaoks.
2. Et kaitsta torusid ja kaableid läbi seina paigaldamisel kahjustuste ja näriliste
eest, kes võivad elada õõnsas seinas, tuleb paigaldada torude kaitserõngas ja
tihendada see kitiga.
Märkus: Tavaliselt on seinaava Φ60 mm ~ Φ80 mm. Auku tehes vältida seina
süvistatud elektrikaableid ja seinaarmatuuri.

Torukaitserõngas

Kitt
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TORUDE PAIGUTUS
Sõltuvalt seadme paigaldusest võivad torud siseneda küljelt vasakult või paremalt (joonis 1) või vertikaalselt tagant
(joonis 2) (sõltuvalt siseüksuse torude pikkusest).

Äravoolutoru ja
kaablite ühendamine

Äravoolutoru ja kaablite
ühendamine

Väljalaskeava materjalide
ettevalmistus

ÄRAVOOLUTORU ÜHENDAMINE
1. Eemaldada fikseeritud osa, et tõmmata siseüksuse äravoolutoru korpusest välja. Keerata liidese vasakul poolel
olev kuuskantmutter käega lõpuni kinni.
2. Ühendada ühendustoru siseüksusega. Suunates toru keskele, pingutada koonusmutter kõigepealt sõrmedega,
seejärel pingutada koonusmutter momendivõtmega; suunda on näidatud kõrval asuval joonisel. Kasutatav
pöördemoment on näidatud järgnevas tabelis.
Märkus Enne paigaldamist veenduda hoolikalt, et ühenduskohtades ei ole kahjustusi. Liitmikke ei tohi
taaskasutada, välja arvatud juhul, kui torude muhvid tehakse uued.

Pingutamise pöördemomendi tabel
Toru läbimõõt (mm)
Pöördemoment (Nm)
Φ 6 / Φ 6,35
15~25
Φ 9/ Φ 9,52
35~40
Φ 12/ Φ 12,7
45~60
Φ 15,88
73~78
Φ 19,05
75~80

Siseüksuse toru

Mutrivõti

Koonusmutter

ühendustoru

Momendivõti

TORUDE MÄHKIMINE
1. Kasutades isolatsioonilinti, mähkida siseüksuse ühendusosa ja ühendustoru,
seejärel kasutada isoleerimismaterjali isoleerimistoru pakendamiseks ja
tihendamiseks, et vältida kondensvee tekkimist liitekohas.
2. Ühendada vee väljavool äravoolutorudega ja sirgendada ühendustorud, kaablid ja
äravoolutoru.
3. Ühendada plastist kaablisidemete abil ühendustorud, kaablid ja äravoolutoru.
Suunata torud kaldega allapoole.

Äravoolutoru ja kaablite
ühendamine

Isolatsioonilint
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SISEÜKSUSE KINNITAMINE
1. Riputada siseüksus alusplaadile ja liigutada seda vasakult paremale, et
kindlustada konksu õige asukoht alusplaadil.
2. Lükata üksuse vasakut alumist nurka ja ülemist paremat nurka alusplaadi
poole, kuni konks läheb soonde ja klõpsab kuuldavalt kinni.

VAHEKAABLI PAIGALDAMINE
Vahekaabli ühendamine siseüksusega

Kruvi

Paneel

1. Avada paneel, eemaldada kaablisektsiooni kaane kruvi ja seejärel
võtta kaas ära.
2. Vedada ühenduskaabel läbi kaabli läbiviiguava siseüksuse taga ja
seejärel tõmmata see ettepoole. (Mõnel mudelil ei ole juhtkaablit).
3. Eemaldada kaabli fikseerimisklamber, ühendada vahekaabli
sooned kaabliklemmidega vastavalt elektriskeemile, pingutada
kruvid ja seejärel kinnitada vahekaabel fikseerimisklambrliga.
4. Panna tagasi kaablisektsiooni kaas ja kinnitada see kruviga.
5. Sulgeda paneel.

Kaablisektsiooni kaas

Juhtkaabel
Vahekaabel

MÄRKUS:
Siintoodud skeem on ainult näidiseks. Palume kasutada täpset elektriskeemi, mis on kinnitatud ostetud
õhksoojuspumba külge.

konstantne pöörlemissagedus

muutuv pöörlemissagedus

Klemmliist

Kui ühendusklemm on olemas,
ühendada see otse.

Välisüksusesse
Välisüksusesse

Välisüksusesse

Välisüksusesse

PAIGALDUSJÄRGNE KONTROLLIMINE
1. Kas kruvid on korralikult kinnitatud ja puudub nende lahtitulemise oht.
2. Kas juhtmed on trükkplaadile ühendatud õigetesse kohtadesse ja kas need puudutavad klemmiplaati.
3. Kas kaablisektsioon on korralikult suletud.
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VÄLISÜKSUSE PAIGALDAMINE

Vahemaa takistusteni
10cm Above
30cm Above
200cm30 cmAbove
kõrgemal

50 cm kõrgemal

VÄLISÜKSUSE PAIGALDAMISE MÕÕTMETEGA JOONIS

Õhu sissevõtukülg

10 cm kõrgemal
30 cm kõrgemal
50 cmkõrgemal
kõrgemal
200 cm
Vahemaa takistusteni

Vahemaa takistusteni

Õhu väljalaskekülg

Välisüksuse poldi kinnitamine
Välisüksuse mõõtmed
L1(L2)*K*S) (mm)

Vasakpoolne alusjalg

Parempoolne alusjalg
Õhu sisselaskeava

Õhu väljavooluava
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JAHUTUSTORUDE ÜHENDUSED

Kasutada seadmeid ja ühendustorusid, mis on sobilikud R32 külmutusseadmetele.
MUDELID
Külmutustorude pikkus
tavalise täitmisega
Maksimaalne torude
pikkus lisatäitmisega
Külmutusagensi
lisakogus g/m

9000 12000 18000 24000
7

7

7

7

20

20

25

25

15

15

25

25

Külmutusagensi lisakogus tuleb alati kirjutada välisüksusele kinnitatud andmesildile.

ÜHENDUSTORU PAIGALDAMINE
Välisüksuse ühendamine ühendustoruga: Suunata ühendustoru muhviosa
sulgeventiilile ja pingutada koonusmutter käega. Seejärel pingutada
koonusmutter momendivõtmega.
Torustiku pikendamisel tuleb lisada rohkem külmutusagensi, et õhksoojuspumba
töö ja jõudlus ei kannataks

Torustiku
pikkus
<5M
5-15M

Lisatava külmutusagensi kogus
Ei ole vaja
CC<12 000 Btu
16g/m
CC<18 000 Btu
24g/m

Sulgeventiil

Koonusmutter

Külmutusagensi
kogus seadmes
<1kg
<2kg

Ühendustoru

Vedelikupoole
toru
Gaasipoole
toru
Mutrivõti

Sulgeventiili
kate

Märkus: 1. Juuresolev skeem on esitatud ainult juhisena!
2. Liitmikke ei tohi taaskasutada, välja arvatud juhul, kui torude muhvid tehakse uued.
3. Pärast paigaldamist kontrollida, kas sulgeventiilide katted on korralikult kinnitatud.

JUHTMETE ÜHENDAMINE
1. Lõdvendada kruvid ja eemaldada E-osade kaas seadme küljest.
2. Ühendada kaablid välisüksuse klemmliistu õigete klemmidega (vt
ühendusskeemi) ja, kui pistikuga on ühendatud signaalid, kasutada
põkkliidet.
3. Maandusjuhe: Eemaldada maanduskruvi elektrilise klambri küljest,
keerata maandusjuhtme otsa ümber maanduskruvi ja keerata see
maandusavasse.
4. Kinnitada kaabel kindlalt fiksaatorite abil (surveplaat).
5. Panna E-osade kaas tagasi oma kohale ja kinnitada kruvidega.

E-osade kate
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ELEKTRISKEEM
konstantne pöörlemissagedus

Elektritoitesse

Elektritoitesse

muutuv pöörlemissagedus

Siseüksusse

Elektritoitesse

Siseüksusse

Siseüksusse

Elektritoitesse

Siseüksusse

Klemmliist

Kui liitmik on olemas, ühendada see otse:
MÄRKUS:
Siintoodud skeem on ainult näidiseks. Palume kasutada täpset elektriskeemi, mis on kinnitatud ostetud
õhksoojuspumba külge.

VAKUMISEERIMINE
★R32 külmutusagensi vaakumi tekitamiseks tuleb kasutada vaid R32-le mõeldud külmutusagensi pumpa.
Manomeeter
Liitmõõtur -76 cmHg

Enne õhksoojuspumba juures töö alustamist eemaldada sulgeventiilide
katted (gaasiventiil ja vedeliku ventiil) ja veenduda, et need on pärast
korralikult kinni keeratud (et vältida võimalikku õhuleket)
1. Et vältida õhuleket ja külmutusagensi mahavoolu, pingutada kõigi
hülssliideste ühendusmutrid.
2. Ühendada omavahel sulgeventiil, täitmisvoolik, kollektorventiil ja
vaakumpump.
3. Avada kollektorventiilil täielikult kraan Lo (Madal) ja käivitada
vaakumpump vähemalt 15 minutiks, veendudes et liitmõõturi
vaakumimeeter näitab 0,1 Mpa (-76 cmHg).
4. Pärast vakumiseerimist avada kuuskantvõtmega täielikult sulgeventiil.
5. Veenduda, et nii sisesed kui välised ühendused on õhulekkevabad.

ventiil Lo

Kollektorventiil
ventiil Hi

täitmisvoolik
täitmisvoolik

Vaakumpump

Sulgeventiil
(vedeliku
ventiil)

Sulgeventiil
(gaasiventiil)
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VÄLISE KONDENSAADI ÄRAVOOL
Kui seade kuumeneb, voolab kondensaatvesi ja sulatusvesi turvaliselt
äravooluvoolikut kaudu välja.
Paigaldamine：
Paigaldada välisüksuse äravoolu põlv põhjaplaadil olevasse 25 mm läbimõõduga
avasse ja ühendada äravooluvoolik põlvega nii, et välisüksuses tekkiv jääkvesi
juhitakse välja sobivasse kohta.

Raam
Välisüksuse äravoolupõlv

PAIGALDUSJÄRGNE KONTROLLIMINE
★Elektriohutuse kontrollimine
1. Kontrollida toitepinge vastavust nõutavale.
2. Kontrollida toite-, juhtimis- ja maandusjuhtmete ühendusi valeühenduste ja lahtiste juhtmete suhtes.
3. Kontrollida, kas õhksoojuspumba maandusjuhe on korralikult maandatud.
★Paigalduse ohutuse kontrollimine
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrollida, kas seade on kindlalt paigaldatud.
Kontrollida, kas vee äravool on takistusteta.
Kontrollida, kas kaablid ja torud on õigesti paigaldatud.
Veenduda, et seadme sisse ei ole jäänud kõrvalisi esemeid või tööriistu.
Kontrollida, kas külmutusagensi torud on hästi kaitstud.

★Külmutusagensi lekketest
Sõltuvalt paigaldusmeetoditest võib võimalike lekete otsimiseks sellistes kohtades nagu välisüksuse neli ühendust ja
sulge- ning T-ventiilide juures kasutada järgmisi meetodeid:
1. Seebimulli meetod: Pihustada ühtlane seebiveekiht võimalikule lekkekohale ja jälgida, kas tekivad mullid.
2. Lekkedetektori meetod: Lekete otsimine, suunates lekkedetektori anduri vastavalt kasutusjuhendile võimalikele
lekkekohtadele.
Märkus: Enne testimist veenduda korraliku ventilatsiooni olemasolus.

TESTKÄIVITUS
Testkäivituse ettevalmistus:
•
•
•
•

Kontrollida, kas kõik torud ja ühenduskaablid on korralikult ühendatud.
Veenduda, et ventiilid gaasi- ja vedelikupoolel on täiesti avatud.
Ühendada toitejuhe sõltumatusse pistikupessa.
Paigaldada patareid kaugjuhtimispulti.

Märkus: Enne testimist veenduda, et ventilatsioon on nõuetekohane.
Katsekäivituse meetod:
1. Lülitada toide sisse ja vajutada õhksoojuspumba käivitamiseks SISSE/VÄLJA (ON/OFF) nuppu.
2. Valida kaugjuhtimispuldilt JAHUTUS (COOL), KÜTE (HEAT) (ei ole valitav ainult jahutatavatel
kliimaseadmetel), PÖÖRDUMINE (SWING) ja muud režiimid ning kontrollida, kas need töötavad õigesti.
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MÄRKUSED HOOLDUSE KOHTA

Tähelepanu!
Hoolduseks või utiliseerimiseks võtta ühendust volitatud hoolduskeskusega.
Kvalifitseerimata personali poolt teostatud hooldus võib osutuda ohtlikuks.

LISAD
Torude konfigureerimine
Ühendustoru läbimõõt
Vedelikutoru (mm)

Lisa-külmutusagens

Gaasitoru (mm)

6,35

(g/m)

9,52

20

Torustiku pikendamise protseduur
NB!
Torude ebakorrektne pikendamine on peamine külmutusagensi lekete põhjus. Toimida alljärgnevalt:
1.

Toru lõikamine
• Mõõta vajalik toru pikkus,
põhinedes sise- ja välisüksuse vahekaugusel.
• Lõigata torulõikuriga vajaliku pikkusega toru.
toru

5. Toru otsmuhvi laiendamine
Laiendada laienduspressi abil toru otsmuhv

torupress

kõvasulamist vorm

torulõikur
toru
kaldu

ebatasane

kraatidega
NB!
sõltub toru läbimõõdust:

2. Kraatide eemaldamine
• Eemaldada viiliga kraadid, veendudes et
need ei lähe toru sisse

A (mm)
Välisläbimõõt (mm)
6,35 (1/4")

Max
1,3

Min
0,7

9,52 (3/8")

1,6

1,0
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toru
viil
6. Ülevaatus
Kontrollida toru otsmuhvi kvaliteeti. Kui see on puudulik,
teha otsmuhv ülalkirjeldatud protseduuri kohaselt uuesti.

allapool
e

sile pind
3. Isolatsioonitoru kinnitamine
4. Kinnitusmutri paigaldamine
• Eemaldada kinnitusmutter siseüksuse
ühendustoru ja välisüksuse ventiili küljest.
Asetada kinnitusmutter torule.

defektne muhv

kaldu

pind on pragunenud ebaühtlane
kahjustatud
paksus

võrdne pikkus

ühendustoru

toru

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta

Seade sisaldab gaasi R32 – fluoritud kasvuhoonegaas, mille globaalse soojendamise potentsiaal (GWP) on 675.
Gaasil R32 ei tohi lasta sattuda väliskeskkonda.
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GREENSTYLE 9000 UE - Kg. 0,53 = 0,357 tonni CO2 ekviv.
GREENSTYLE 12000 UE - Kg. 0,60 = 0,405 tonni CO2 ekviv.
GREENSTYLE 18000 UE - Kg. 0,97 = 0,654 tonni CO2 ekviv.
GREENSTYLE 24000 UE - Kg. 1,30 = 0,878 tonni CO2 ekviv.

www.argoclima.com
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