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Versiotaulukko 

Versiotaulukko 

Versiopäivämäärä Tarkistuksen syy Version tekijä 
10. marraskuuta Alkuperäinen kirjoitus George Abernathy 

14. joulukuuta Päivitetty ISC-määrittely George Abernathy 

Soveltuvat mallit 
Tämä käsikirja koskee seuraavia malleja 

Mallitaulukko 

Malli NOWA2-ACDCBLW-12K NOWA1-ACDCBLW-18K NOWA1-ACDCBLW-24K 

Sisäyksikkö NOA2-ACDCBLW-12K NOA1-ACDCBLW-18K NOA1-ACDCBLW-24K 

Ulkoyksikkö NOA3-ACDCBLW-12K NOA3-ACDCBLW-18K NOB2-ACDCBLW-24K 

Lisävarusteet 

Toimitetut komponentit 
Numero Määrä Nimi 

1 1 Sisäyksikkö 
2 1 Sisäyksikön kiinnityslevy 

3 1 Kaukosäädin 
4 2 AAA-patteri 

5 1 Liitosjohto 3 metriä 

6 1 Ulkoyksikkö 

7 1 Yhdysputki 3 metriä 

8 1 Liitäntäkaapeli 3 metriä 

9 1 Käärimisnauhan sääsuojaus 

10 1 Viemäriputki 1,5 metriä 15 mm halkaisija 

11 1 Seinäholkki 
12 1 Tiivistekitti 

13 1 Käyttöohje 

14 1 Asennusohje 

15 1 MC 4 -tyypin liitinsarja ulkoyksikölle 



Laitteiden kuvaus 

Laitteisto koostuu sisäyksikön ja ulkoyksikön ilmastointijärjestelmästä. Järjestelmä tuottaa 

lämmitystä tai viilennystä tarpeen mukaan. 

Järjestelmä voi saada virtaa useilla tavoilla: 

Vain DC-virtaa auringosta. Se käynnistyy ja toimii vain aurinkoenergialla 

DC auringolla ja pienellä määrällä AC 240 voltin tehoa. 

Vain AC 240 voltilla. Tätä sovelletaan öisin. 

Asennus on sama kuin standardi jaetun järjestelmän ilmastointilaite, lisättynä aurinko PV - 

moduuleilla DC-virran tuottamiseksi. 

Järjestelmää ohjataan optisella kaukosäätimellä. 

Solar ACDC Hybridi invertteri aurinkoilmastointilaitteen rakenne 

Näyttö & Wifi 

Näyttö & Wifi DC moottori 

Solar Mppt ja tehostaja 

ODU-pääohjain 

DC tuulettimen moottori 

Invertteri DC-kompressori 
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Standardit 

AS/NZS 1319 

AS/NZS 1571 

AS/NZS 3000 

AS/NZS 3500 

AS/NZS 4777 

AS/NZS 5033 

AS/NZS 5149 

IEC 62109 

National construction code volume 3 plumbing code of Australia. 

Australia and New Zealand Refrigerant Handling code of practice part 2 US Electrical code NEC 

2005 Article 690.5 Ground fault protection 

Standardien viitteet 

Tässä luetellut standardit eivät välttämättä kata kaikkia sovellettavia standardeja. Tarkista paikalliset ja 

kansalliset standardit lisäsovellettavuuden varalta. Tarkista viimeisimmät muutokset ja lausekkeet. 

 

 

Vastuuvapauslauseke 

Tämä laite vaatii korkeapainekaasujen käsittelyä ja asennusta sekä vaarallisia vaihtovirta- ja 

tasavirtajännitteitä. Vain täysin pätevä lisensoitu henkilöstö saa asentaa tämän laitteen. 

Näitä laitteita asennettaessa on käytettävä henkilönsuojaimia. On huolehdittava siitä, että kaikkiin 

tarvittaviin henkilönsuojaimiin ja varotoimiin ryhdytään. Näiden laitteiden valmistaja ja jälleenmyyjät 

eivät ota vastuuta henkilöstön asianmukaisesta suojaamisesta. Suositukset ovat vain neuvoa-antavia. 

Tässä käsikirjassa olevat viittaukset standardeihin ovat neuvoa-antavia. Kaikkien sovellettavien 

standardien noudattamatta jättäminen mitätöi laitetakuun. 

Kaikki sähkötyöt on suoritettava lisensoidun teknikon toimesta paikallisten määräysten ja tässä 

oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Tämän käsikirjan kuvat ovat tarkoitukseltaan selittäviä. Yksiköiden todellinen muoto voi olla hieman 

erilainen. 

 
Käytetyt symbolit 

 

 Yleiset varoitukset varo vaaraa ja ryhdy ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin 

 
Jäätyminen ja pakkasenpuremat, varo poistuvaa kylmäaineesta ja ryhdy 

ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin 

 
 
 

Korkeajännite tai sähköisku. Varmista, että kaikissa virtapiireissä ei ole virtaa 

 
 

 
Räjähdysvaara, testauksessa ja käytössä käytetään korkeapainekaasuja 

 
 

Korkeapainekaasupullo Huomio Sähköiskun vaara 

 

 

 

 

 



Varotoimenpiteet 

Varoitus 

Kaikki sähkötyöt on suoritettava lisensoidun teknikon toimesta paikallisten määräysten ja tässä 

oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Asennus on tehtävä valtuutetun jälleenmyyjän tai asiantuntijan toimesta. Viallinen asennus voi 

aiheuttaa vesivahingon, sähköiskun tai tulipalon. 

Ennen tämän laitteen asentamista, muokkaamista tai huoltoa sähkön pääkytkimen on oltava pois 

päältä -asennossa. Katkaisukytkimiä voi olla useampi kuin yksi. Lukitse ja merkitse sopivalla 

varoitusetiketillä. 

Älä koskaan syötä yksikköön virtaa, ellei kaikkia johdotuksia ja putkituksia ole saatu valmiiksi, kytketty 

uudelleen ja tarkastettu. 

Tässä järjestelmässä on vaarallisia sähköjännitteitä. Varmista, että kaikki johdot ovat tämän käsikirjan 

ja paikallisten määräysten mukaisia. 

Yksikkö ja aurinkojärjestelmä on maadoitettava paikallisten sähkö- ja rakennusmääräysten mukaisesti. 

On käytettävä yhteensopivia MC 4-tyyppisiä liittimiä. 

Älä anna lasten leikkiä ilmastointilaitteella. Lapsia on aina valvottava yksikön läheisyydessä. 

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoteknikkoon tämän laitteen korjausta tai huoltoa varten. 

Käytä vain mukana toimitettuja lisävarusteita, osia ja määriteltyjä osia asennusta varten. Muiden kuin- 

standardiosien käyttäminen saattaa aiheuttaa vesivahingon, sähköiskun, tulipalon ja laitteen 

vikaantumisen. Asenna laite kiinteään paikkaan, joka pystyy kannattelemaa laitteen painon. Jos valittu 

paikka ei pysty kannattelemaan laitteen painoa tai asennusta ei ole tehty kunnolla, laite saattaa pudota 

ja aiheuttaa vakavia vammoja ja vaurioita. 

Noudata kaikissa sähkötöissä kaikkia paikallisia ja kansallisia johdotus-standardeja, määräyksiä ja 

asennusohjetta. 

Laitteessa on oltava oma virtapiiri, jossa on jäännösvirta- ja vuotolaite. 

Käytä kaikissa sähkötöissä määriteltyjä kaapeleita. Kytke kaapelit oikein ja kiinnitä ne turvallisesti, jotta 

ulkoiset voimat eivät vahingoita sähköliitäntöjä. Väärät sähköliitännät voivat ylikuumentua ja aiheuttaa 

tulipalon ja na saattavat myös aiheuttaa sähköiskun. 

Kaikki johdot on järjestettävä oikein, jotta ohjausyksikön kansi voidaan sulkea kunnolla. Jos 

ohjauskortin kansi ei ole suljettu kunnolla, se voi johtaa korroosioon ja aiheuttaa liitäntälevyn 

liitäntäpisteiden kuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun. 

Tietyissä toiminnallisissa ympäristöissä, kuten keittiöissä, palvelinhuoneissa jne., erityisesti niihin 

suunniteltujen Ilmastointilaitteiden käyttö on erittäin suositeltavaa. 

Jos laitteessa on sähkölämmitin, sitä ei saa asentaa 1 metrin säteelle palavista materiaaleista. 

Laitetta ei saa asentaa paikkaan, joka voi olla alttiina palavien kaasujen vuodoille. Jos palavaa kaasua 

kertyy yksikön ympärille, se voi aiheuttaa tulipalon. 

Älä asenna tätä ilmastointilaitetta märkään paikkaan, kuten kylpyhuoneeseen tai pesutupaan. Liian 

suuri altistuminen vedelle voi aiheuttaa sähkökomponenttien oikosulun. 

Tämä tuote on maadoitettava oikein ja asennettava maadoituskatkaisijalla. 

Tämän laiminlyöminen voi johtaa loukkaantumiseen, sähköiskuun tai kuolemaan. 

Asenna viemäriputket paikallisten ja kansallisten määräysten ja kansallisten 

rakennussäännöstön vaatimusten mukaisesti. 



Ilmastointilaite sisältää fluorattuja kaasuja. Lisätietoja kaasutyypistä saa ulkoyksikön 

merkinnöistä. 

Laitteen käytöstä poistamisen ja hävittämisen suorittaa sertifioitu teknikko kylmäaineen 

käsittelyä koskevien käytännesääntöjen mukaisesti. 

Kun yksikkö tarkastetaan vuotojen varalta, kaikkien tarkastusten asianmukainen kirjaaminen 

on erittäin suositeltavaa. 



Sisäyksikön asennusohjeet 

 

Ennen asennusta: 

Ennen kuin asennat sisäyksikön, tarkista tuotekotelon etiketistä, että sisäyksikön 

mallinumero vastaa ulkoyksikön mallinumeroa. 

Ennen sisäyksikön asentamista on valittava sopiva paikka. Seuraava lista auttaa sinua 

valitsemaan sopivan sijainnin yksikölle. 

 

Oikea asennuspaikka täyttää seuraavat kriteerit: 

Hyvä ilmankierto 

Toimiva viemäröinti 

Melu yksiköstä ei häiritse muita ihmisiä 

Kiinteä ja kestävä sijainti, jossa ei ole tärinää 

Riittävän vakaa kannattelemaan yksikön painoa 

Vähintään metrin päässä kaikista muista sähkölaitteista (esim. TV, radio, tietokone) 

Alä asenna laitetta seuraaviin paikkoihin: 

Lähelle mitä tahansa lämmön, höyryn tai palavan kaasun lähdettä 

Lähelle syttyviä esineitä, kuten verhoja tai vaatteita 

Lähelle mitään estettä, joka voisi estää ilmankierron 

Lähelle oviaukkoja 

Suoralle auringonvalolle alttiina olevassa paikassa 

Huomautus seinän reiästä: 

Jos kiinteää kylmäaineputkistoa ei ole: 

Kun valitset sijainnin, jätä runsaasti tilaa seinään tulevaan reikään putkistolle, sen 

eristykselle, viemäriputkelle ja signaalin johdotukselle. Kaikkien putkistojen 

oletusasento on sisäyksikön oikealla puolella (edestä katsottuna). 

 
 

Sisäyksikössä on esilataus inerttiä kaasua. Ole varovainen taivutettaessa letkuja ja 

purkaessasi tätä kaasua. 

 

 
Valitse sisäyksikön sijainti. Tarkista, että sijainti sopii putken läpäisyyn seinän läpi. 

Tarkista, että putken läpäisypaikka ei vaikuta johdotukseen tai putkistoon. 

Käytä naulanhakijaa paikantamaan nauloja, jotta seinään ei aiheudu turhia vaurioita. 

Kupariputki on eristettävä itsenäisesti. 



Valitse paikka, joka ei ole lämmönlähteen vieressä ja joka mahdollistaa riittävän ilmavirran 

koko huoneeseen. 

Sisäyksikkö vaatii seuraavat etäisyydet 

Sisäyksikön välykset 

Yllä 150 mm 
Vasemmalla 120 mm 

Oikealla 120 mm 

Alla 230 mm 



 

 

Kiinnitä sisäyksikön kiinnityslevy turvalliselle alustalle, joka on riittävän tiivis epämiellyttävän 

melun ja tärinän estämiseksi. 

Suorista kiinnityslevy ja kiinnitä se sopivilla ankkureilla. 
 

 
Mittaa ja poraa putken läpivientireikä. 

 
 



Sisäreiän on oltava ulkoreikää korkeammalla, jotta lauhdevesi valuu ulos. 

Ulkoyksikön asennusohjeet 

Asenna lauhdeviemäri tarvittaessa. Ulkoyksikkö tiivistää vettä, kun järjestelmä on 

lämmitystilassa. Tutustu paikallisiin määräyksiin viemäriliitännöistä. 

Kiinnitä laite hyväksyttyyn seinäkiinnikkeeseen ja kiinnitä tai asenna yksikkö turvalliselle 

vedenpitävälle pinnalle ja varmista se. 

Ulkoyksikön vaatimat etäisyydet 

Ulkoyksikön välykset 

Päällä 500 mm 

Vasemmalla 300 mm 

Oikealla 60 mm 

Alla 200 

Takana 300 

Varo nostamasta poistoletkua liian 
korkealle 



Valitse paikka, joka mahdollistaa riittävän ja esteettömän ilmavirran. 
 

 
Kylmäaineputken tekniset tiedot 

 

Järjestelmän suurin ympäristön käyttölämpötila on 58 celsiusastetta. Suurin paine on 3541 

Kpa / 514 Psig. 

Putkistot on määriteltävä AS /NZS 1571-standardin mukaisesti. Seinämän 

vähimmäispaksuus on 0,81 mm 6,35 mm/1/4 tuuman - 12,7 mm / ½ tuuman putkille ja 0,91 

15,88 mm / 5/8 tuuman putkille. 

 

Kylmäaineen täyttökapasiteetti 

Kylmäaineen täyttökapasiteettilatauksen tilavuus ja paine 

Yksikkö NOWA2- 
ACDCBLW-12K 

NOWA1- 
ACDCBLW-18K 

NOWA1- 
ACDCBLW-24K 

 

Sisäyksikkö 
NOA2- 

ACDCBLW-12K 
NOA1- 

ACDCBLW-18K 
NOA1- 

ACDCBLW-24K 

Ulkoyksikkö NOA3- 
ACDCBLW-12K 

NOA3- 
ACDCBLW-18K 

NOB2- 
ACDCBLW-24K 

 

Kylmäaineen tyyppi 
 

R32 
 

R32 
 

R32 

Latausmäärä g 830 950 1150 

Max suunniteltu paine 
purkauspuolella 

Kpa 4300 4300 4300 

Max suunniteltu paine 
imupuolella 

 
Kpa 

 
1500 

 
1500 

 
1500 

Väärä tapa Oikea tapa 



Putkiston enimmäispituus 

Suurin putken pituus, putken koot, suurin pää 

Yksikkö 
NOWA2- 

ACDCBLW-12K 
NOWA1- 

ACDCBLW-18K 
NOWA1- 

ACDCBLW-24K 

Sisäyksikkö 
NOA2- 

ACDCBLW-12K 
NOA1- 

ACDCBLW-18K 
NOA1- 

ACDCBLW-24K 

Ulkoyksikkö 
NOA3- 

ACDCBLW-12K 
NOA3- 

ACDCBLW-18K 
NOB2- 

ACDCBLW-24K 

Putken enimmäispituus M 15 20 25 

Putkien koot 
tuum 

a 
𝟏 𝟑 
#𝟒 &  #𝟖

𝟏 𝟏 
#𝟒 &  #𝟐 

𝟏 𝟏 
#𝟒 &  #𝟐 

Suurin pää (pystysuora) M 8 10 10 

Kylmäaineen lisääminen putkiston pituuden mukaan 

Putken pituus yli 5 metriä edellyttää kylmäaineen lisäämistä. 

Lisätään kylmäainetta, jos putken pituus on yli 5 metriä 

Yksikkö 
NOWA2- 

ACDCBLW-12K 
NOWA1- 

ACDCBLW-18K 
NOWA1- 

ACDCBLW-24K 

Sisäyksikkö 
NOA2- 

ACDCBLW-12K 
NOA1- 

ACDCBLW-18K 
NOA1- 

ACDCBLW-24K 

Ulkoyksikkö 
NOA3- 

ACDCBLW-12K 
NOA3- 

ACDCBLW-18K 
NOB2- 

ACDCBLW-24K 

Grammaa / metri g 15 20 20 

Kylmäaineputkiston liittäminen 

Sisäyksikössä on inerttiä kaasua. Ole varovainen, kun irrotat soihdutetut liittimet 

kaasun purkamiseksi. 

Leikkaa putkisto oikeaan pituuteen. Huolehdi, ettei putkistoon pääse vieraita aineita. Liu'uta 

soihtumutterit putkiston päälle. Soihduta putkisto kylmäaineputkiston soihdutustyökalulla. 

Tutki soihdutukset tarkistamalla, että ne ovat tasaisia eikä niissä ole halkeamia tai 

purkauksia. 

Soihdutusmomentin tekniset tiedot 

Putken koko Vääntömoment 
ti 

Soihdutettu 
leveys (A) 

Soihdutusmuoto Lisää kylmäaine-öljyä 

tai 

6mm / ¼ tuumaa 15-19 Nm 8.3 /8.7 mm 
 9 mm / 3/8 tuumaa 35-40 Nm 12.0 / 12.4 mm 

12 mm / ½ tuumaa 50-60 Nm 15.4 / 15.8 mm 

15 mm / 5/8 tuumaa 62-76 Nm 18.6 / 19.0 mm 

19 mm / ¾ tuumaa 90-120 Nm 22.9 / 23.3 mm 

Poista venttiileistä suojakorkit. 

Lisää jäähdytysöljyä 



Kohdista soihdutetut putken päät venttiileihin ja kiristä käsin. 

Käytä avainta venttiilin tueksi. (ks. kuva alla) 

Kun kannattelet venttiilin runkoa, kiristä mutterit momenttiavaimella. 

Toista sisäyksikön liitoksille. 

 
Järjestelmän painetestaus 

 

Fluorihiilivetyjen kylmäainetta ei saa laittaa järjestelmään ainevuodon 

testausta varten. Australian refrigerant handling code of practice 5.29 

 

 
Korkeapaineisen typpikaasupullon käsittely. Käytä asianmukaisia 

henkilönsuojaimia, myös silmiä ja korvia suojaavia suojia, nahkahanskoja. 

 

 
Varotoimenpiteet: 

Ilma ja vieraat aineet kylmäainepiirissä voivat aiheuttaa epänormaalia paineen 

nousua ja aiheuttaa vaurioita ilmastointilaitteelle. On huolehdittava, että 

kylmäainelinjoissa ei ole vieraita aineita. 

Käytä kuivaa typpeä vuototestaukseen. 

Paineistetaan järjestelmä 3500 KPA/ 508 Psig:iin ja annetaan seistä tunnin ajan. Huomaa 

mahdolliset paineen muutokset. Järjestelmää on tarkkailtava tunnin ajan sen 

varmistamiseksi, että paine ei laske, ottaen asianmukaisesti huomioon lämpötilan vaihtelu 

koko järjestelmässä. 

Australian refrigerant handling code of practice 5.33 

Järjestelmän evakuointi 

Kytke matalapaineletku mittaristosta ulkoyksikön matalapaineliitäntään. 

 

Tyhjiöi järjestelmä 500 Mikroniin elohopeaa. Anna järjestelmän seistä tunnin ajan vuotojen 

havaitsemiseksi. Pieni nousu voi olla merkki siitä, että vesi kiehuu pois järjestelmässä. Suuri 

nousu yli 600 mikronin voi viitata vuotoon putkistossa. Australia and New Zealand refrigerant 

handling code of practice 6.4. 



 
 
 
Kylmäaineen vapauttaminen järjestelmään 

 

Tarkista, että matalapaineletku on kytketty ulkoyksikön matalapainepuolelle. 

Tarkista, että järjestelmä on evakuoitu 500 mikroniin. Poista tyhjiön mikronmittari, jotta se ei 

vahingoitu. 

Avaa matala- ja korkeapaineventtiilit kääntämällä niitä vastapäivään, kunnes ne istuvat. 

Matalapainemittarin tulisi olla noin 150 PSI. 

 

 

Yhdistelmämittari 

Kahva Lo 
 

Lataus letku 
 

- 76cmhg© 

Painemittari 
Imusarjan  venttiili 
 
Kahva Hi 

Latausletku 

Alipainepumppu 
 

Sulkuventtiili    Sulkuventtiili 
(nesteventtiili) (kaasuventtili) 

 

Laippamutteri 

Venttiilirunko 
Venttiilin varsi 

Korkki 



Sähköliitännät 
 
 

Suurin syöttöteho AC Katkaisijan koko DC-tuloparametrit 

Yksikkö 
NOWA2- 

ACDCBLW-12K 
NOWA1- 

ACDCBLW-18K 
NOWA1- 

ACDCBLW-24K 

 

Sisäyksikkö 
NOA2- 

ACDCBLW-12K 
NOA1- 

ACDCBLW-18K 
NOA1- 

ACDCBLW-24K 

Ulkoyksikkö NOA3- 
ACDCBLW-12K 

NOA3- 
ACDCBLW-18K 

NOB2- 
ACDCBLW-24K 

 

Virta AC 
 

Hz 
1Ph 208V- 

240V/50-60HZ 
1Ph 208V- 

240V/50-60HZ 
1Ph 208V- 

240V/50-60HZ 

Suurin ottoteho W 1700 2500 3500 

Katkaisija RCBO tyyppi A tai 
B 

A 16 16 20 

 
Virta DC 

VDC 80-380 80-380 80-380 

ISC </= 16 Adc </= 18 Adc </= 18 Adc 

DC MAX JÄNNITE Voc 380 380 380 

Max DC tulovirran veto A 12 12 12 

Paneelien enimmäismäärä # 2 2 2 

 

Lue nämä varoitukset ennen sähkötöiden suorittamista. 
 

 

• Kaikkien johdotusten on oltava paikallisten ja kansallisten sähkösääntöjen ja - 

määräysten mukaisia. 

• Kaikki työt on suoritettava valtuutetun sähköasentajan toimesta. 

• Kaikki sähköliitännät on tehtävä sähköliitäntäkaavion mukaisesti. 

• Jos virtalähteen kanssa on vakava turvallisuusongelma, lopeta työt välittömästi. Selitä 

perustelusi asiakkaalle ja kieltäydy asentamasta laitetta, kunnes turvallisuusongelma 

on asianmukaisesti ratkaistu. 

• Virtajännitteen tulisi olla 90-100% PF-nimellisjännitteestä. Riittämätön virtalähde voi 

aiheuttaa toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon. 

• Kytke yksikkö vain yksittäiseen haarapiiriin. Älä kytke toista laitetta pistorasiaan. 

• Yksiköt on maadoitettava kunnolla. 

• Kaikki johdot on kytkettävä oikein. Löysä johdotus voi aiheuttaa vikoja ja johtaa 

tuotteen toimintahäiriöön ja mahdollisesti tulipaloon. 

• Varmista, että johdot eivät lepää kylmäaineputkea, kompressoria tai yksikön liikkuvia 

osia vastaan. 

• Jos yksikössä on sähkölämmitin, se on asennettava vähintään metrin päähän 

palavista aineista. 

 Ennen sähkö- tai johdotustöitä, sammuta järjestelmän päävirta.

Kytke kaapeli sisäyksiköstä ulkoyksikköön nelijohdekaapelin avulla. Ulkopäähän on 

esivalmistettu tulppa  

Liitä 230 voltin vaihtovirta erilliseen piiriin jakotaulusta. Huomaa, että katkaisijan on 



suojattava Jäännösvirtalaite (RCD) AS / NZS 3000-kohdan 2.6.3.2.3.3 mukaisesti. 

Huomautus AS / NZS 3000 kohdan 4.19 mukaan sisä- ja ulkoyksikön vaihtovirta on 

eristettävä ulkoyksikön vieressä olevalla erotuskytkimellä. 

Liitä aurinkosähkö DC-liitäntöihin ulkoyksikön viereen asennetun aurinkoeristimen kautta. 

Aurinkosähkömoduulien asennus 

Aurinkosähkömoduulit on asennettava kaikkien sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Niitä 

ovat muun muassa paikalliset rakennusmääräykset, Australian rakennusmääräykset AS / 

NZS 4777 ja AS / 5033. Asennuksen on oltava valtuutetun, pätevän henkilön tekemä. 

Aurinkopaneelien maksimijännite. 

Enimmäisjännitteen avoin piiri (VOC) on laskettava alhaisen lämpötilan jännitteen nousun 
huomioon ottamiseksi. Laiminlyönti voi vahingoittaa laitetta ja mitätöidä takuun. 

Ohjeet: AS / NZS 5033 4.2 PV paneelin maksimijännite. 

Suurin VOC-jännite tälle laitteelle on 380 Vdc. 

Esimerkiksi, jos alin mitattu lämpötila on 4-0 astetta ja moduulin VOC on 44,2 Vdc, 

kerrottaisiin 44,2 x 1,1 joka vastaa 4,42 volttia. 

Kun lisätään 44.2 ja 4.42, saadaan alhaisen lämpötilan VOC-arvo 48.62. 

Jakamalla 380 Vdc suurin VOC-tulo 48,62 saadaan aurinkopaneelien enimmäismäärä 7,81. 

Pyöristäminen alaspäin tarkoittaa 7 moduulia enintään niin alhaisessa lämpötilassa. 

Sisäyksikkö 
Ulkoyksikkö 

Keltainen/vi

hreä 

Esiasennettu liitin 

Esiasennettu liitin 

Jakelutaulu 

Erottimet liitin Erottimet liitin 

Erottimet 

liitin 

Asennetaan ulkoyksikön 
viereen, mutta ei 
ulkoyksikköön. 

Asennetaan 
ulkoyksikön 

viereen, 
mutta ei 

ulkoyksikköön
.

RCBO 

tyyppi A 

RCBO 

tyyppi A 

Neutraali 

palkki 

Maadoitus

palkki 



 

 

 

JÄNNITEKORJAUSTEKIJÄT KITEISILLE 

JA MONIKITEISILLE PII-PV-MODUULEILLE 
 

 
Alin odotettu käyttölämpötila °C 

Korjauskerroin 

24-20 1,02 

19-15 1,04 

[4-10 1,06 

9-5 1,08 

4 -0 1,10 

-1 - -5 1,12 

-6 - -10 1,14 

-11 - -15 1,16 

-16 - -20 1,18 

- 21 - -25 1,20 

- 26 - -30 1,21 

-31 - -35 1,23 

-36 - -40 1,25 

 

 

Aurinkopaneelit rinnakkain. 

Jos halutaan käyttää pienempiä aurinkopaneeleita rinnakkain, rivien enimmäismäärä on 

kaksi (2). Muut rinnakkaiset paneelit eivät välttämättä paranna suorituskykyä, ja ne voivat 

aiheuttaa paneelien tai ilmastointilaitteen vaurioitumisen. 

 

Galvaaniset huomiot koskien ulkoyksikköä. 

Ulkoyksikköä on käsiteltävä ei-galvaanisesti eristettynä säätimenä. Aurinkoenergian 

eristyskytkimet on mitoitettava koko paneelin jännitteelle ja virralle. Jos ulkoyksikkö on 

kytketty vaihtovirtalähteeseen, se on kytkettävä 230 voltin vaihtovirtajakokeskukseen tyypin 

A tai B vikavirta- ja ylivirtasuojalla. 

 

Aurinkomoduulien asennus 

 

Tämä käsikirja sisältää tietoja aurinkosähkömoduulien asennuksesta ja turvallisesta 

käsittelystä. Kaikki ohjeet on luettava ja ymmärrettävä ennen asennuksen tekemistä. Jos 

sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä myyntiosastoomme saadaksesi lisätietoja. Asentajan tulee 

noudattaa kaikkia tässä oppaassa lueteltuja turvatoimia moduuleja asennettaessa. Paikallisia 

sääntöjä ja määräyksiä on noudatettava. 

Tässä oppaassa ei kuvata erityisiä rakenteita ja asennusmenetelmiä. 

Hyväksyttyä aurinkoteknikkoa on kuultava seuraavien seikkojen määrittämiseksi: 

• Aurinkosähköjärjestelmän tekniset tiedot 

• Kaapelimateriaali 

• Liitäntäkomponentit 

• Kiinnike ja tuki 

• Tukiosat 

• Kytkentä- ja piirisuojaus 



Aurinkopaneelit ovat suuria ja vaativat huolellista käsittelyä. Vain pätevä teknikko saa 
asentaa aurinkopaneelit. Aurinkopaneelit ovat virtarajoitettuja lähteitä. Niitä 
työstettäessä on käytettävä asianmukaisia suojaustoimenpiteitä. Ne sisältävät 
vaarallisia tasavirtajännitteitä. 

Aurinkosähkömoduulien asennuksen saavat suorittaa vain pätevät henkilöt, jotka tuntevat 

mekaaniset ja sähköiset vaatimukset. 

Kaikki sähköliitännät tulee tehdä hyväksytyillä MC-4 -tyypin liittimillä, jotka ovat samalta 

valmistajalta. (AS / NZS 5033 kohta 4.3.7 (k) 

Yksi yksittäinen aurinkosähkömoduuli tuottaa yli 30 V tasajännitteen, kun se altistetaan 

auringonvalolle. Kosketus vähintään 30V tasajännitevirtaan voi olla vaarallista. Älä koske 

sähköliittimien johtimiin. 

 

 
Älä koske moduulin johtimiin. 

 

 

 

 
Pidä lapset poissa järjestelmän luota kuljettaessasi ja asentaessasi mekaanisia ja 

sähköisiä komponentteja. 

 

 



Peitä moduuli kokonaan läpinäkymättömällä materiaalilla asennuksen aikana, jotta sähköä ei 

synny. Älä koske kytkettyjen johtojen päihin. Älä käytä metallirenkaita, kellonauhoja, korva- 

tai nenähuulirenkaita tai muita metallisia laitteita aurinkosähköjärjestelmiä asennettaessa tai 

niiden vianmäärityksessä 

Käytä vain eristettyjä työkaluja, jotka on hyväksytty sähköasennuksiin. 

Älä työskentele aurinkopaneeleilla märissä olosuhteissa 



Moduulirunko on maadoitettava oikein. Yhden moduulin irrottaminen ei saa häiritä jäljellä 

olevien moduulien maadoitusta. 

 

Aurinkopaneelien mekaaninen asennus 

 
 

Asennuspaikan valinta: 

• Valitse sopiva paikka aurinkopaneelien asennukselle. Moduulien ei tule joutu varjoon 

päivän auringonpaisteen aikana. 

• Moduulin pitäisi olla eteläisillä leveysasteilla pohjoiseen päin parhaan 

sähköntuotannon kannalta. 

• Aurinkopaneelien parhaan suuntauksen määrittämiseksi on kuultava hyväksyttyä 

aurinkoteknikkoa. 

Oikean tukikehyksen valitseminen: 

• Noudata aina moduulien kanssa käytettävän tukikehyksen ohjeita ja turvatoimia. 

• Älä koskaan yritä porata reikiä moduulin lasipintaan. Se mitätöi takuun. 

• Älä poraa lisää kiinnitysreikiä moduulin runkoon. Se mitätöi takuun. 
 
 

 



• Moduulit on kiinnitettävä tukevasti kiinnitysrakenteeseen käyttäen neljää 

kiinnityskohtaa normaalia asennusta varten. Jos asennuksessa 

huomioidaan ylimääräinen tuuli- tai lumikuorma, on käytettävä 

lisäkiinnityspisteitä. 

• Tukikehyksen on oltava kestävää, korroosionkestävää ja UV-säteilyä kestävää 

materiaalia. 

• Tukirungon lämpölaajenemisella ja kylmäsupistumisella ei tulisi olla vaikutusta sen 

käyttöön ja suorituskykyyn. 

 

Maa-asennus: 

 

• Valitse asennusjärjestelmälle sellainen korkeus, että moduulin alin reuna ei peity 

lumeen talvella alueilla, joilla esiintyy runsaita lumisateita. Lisäksi varmista, että 

moduulin alin osa on sijoitettu tarpeeksi korkealle, jotta siihen ei osu kasvien tai 

puiden varjoja ja eikä siihen osu tuulen nostattamaa hiekkaa tai kiviä. 
 

Kattoasennus: 

Kun asennat moduulit katolle, varmista, että ne ovat tukevasti kiinni eivätkä voi pudota tuulen 

tai lumikuormien vuoksi. 

Kun asennat katolle, varmista, että kattorakenne on sopiva. Lisäksi moduulin asentamiseen 

tarvittava katon läpikulku on suljettava asianmukaisesti vuotojen estämiseksi. 

Aurinkopaneelien kattoasennus voi vaikuttaa talon rakentamisen paloeristykseen ja voi olla 

tarpeen käyttää maadoitettua vikakatkaisijaa. 

 
 

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta jäähdytysmoduulin alla. Vähintään 50 mm 
moduulin ja asennuspinnan välillä. 



 
Tankokiinnitys: 

Kun asennat moduulit tankoon, valitse sellainen tanko- ja moduulikiinnitysrakenne, joka 

kestää alueelle ennakoidut tuulet. Tangolla on oltava vankka perusta. 

 
 

 
 
 
 

Aurinkopaneelien johdotus 

 

Paneeli on muodostettu moduuleista sarjoina. Katkaisijoiden on oltava hyväksyttyjä 

aurinkoenergian tasavirran katkaisemiseen kuormitettuna. 

MC 4 -liittimien on oltava hyväksytyt ja samalta valmistajalta jokaisen liitännän 

yhteydessä. Yhteensopimattomat liittimet voivat aiheuttaa vikaantumisen ja mahdollisen 

tulipalon. 

 

 
Yleinen asennus: 

 
● Älä käytä eri kokoonpanojen moduuleja samassa järjestelmässä. . 



Aurinkokaapeli 
Ilmastointilaitteeseen 

Aurinkopaneeliin 
Aurinkokaapeli 

Ilmastointilaitteeseen- 

Aurinkopaneeliin + 

Aurinkomoduulit sarjassa00 

Suurin avoimen piirin jännite ei saa ylittää 380 VDC 
Ulkoyksikkö 

Erottimet 

Maadoitus vähintään 4 mm2 

DB maadoituskaari 

 

• Aurinkosähköjärjestelmä koostuu enintään 10 moduulista, joiden teho on 270 wattia 

tai kahdeksasta 370 watin moduulista. 

• Aurinkopaneelijärjestelmän kokonaisjännite ei saa ylittää 380 volttia tasavirran 

avoimessa piirissä. Jos laite asennetaan alueelle, jossa lämpötila on alle 20 astetta, 

jännitteen avoin piiri nousee ja pätevän teknikon on suoritettava laskelma. 

• MC 4 -tyyppisen liitännän molempien puolien on oltava samaa tyyppiä ja samalta 

 valmistajalta. 

• On käytettävä monisäikeistä aurinkolankaa, jonka poikkileikkaus on vähintään 2,5 

neliömillimetriä. 

• Kaapelin asennuksen on noudatettava kaikkia paikallisia ja kansallisia sääntöjä ja 

määräyksiä. 

• Järjestelmän ja ulkoyksikön välillä on käytettävä tasavirtaan tarkoitettua 

erotuskytkintä. Ellei järjestelmän vieressä, on järjestelmään asennettava erillinen 

kytkin. 

 
 

 
  



Maasulkusuojaus aurinkoenergia DC 

Asunnoissa sijaitsevat kattoon asennetut tasavirtasähköjärjestelmät on varustettava 

tasavirtasuojauksella Yhdysvaltain sähkösäännöstön NEC 2005 artiklan 690.5 mukaisesti. 

Maasulkusuojaus eristää nollajohtimen (DC:ssä tämä on yleensä negatiivinen johto) maasta, 

kun tapahtuu maasulku. 

Aurinkoenergia vastuuvapauslauseke 

Koska tämän oppaan käyttö ja aurinkosähkötuotteen (PV) asennus-, operointi-, käyttö- ja 

huolto-olosuhteet tai -menetelmät eivät ole hallinnassamme, emme ota mitään vastuuta 

emmekä nimenomaisesti ota vastuuta menetyksistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka 

johtuvat tällaisesta asennuksesta, käytöstä tai huollosta tai liittyvät siihen millään tavalla. 

Emme myöskään ota vastuuta mistään kolmansien osapuolten patenttien tai muiden 

oikeuksien loukkaamisesta, joka voi johtua aurinkosähkötuotteen käytöstä. Lisenssiä ei 

myönnetä muutoksilla tai muuten minkään patentin tai patenttioikeuksien perusteella. 

Tämän käsikirjan tiedot perustuvat yrityksen tietoon ja kokemukseen ja niiden uskotaan 

olevan luotettavia, mutta tällaiset tiedot, mukaan lukien tuoteseloste (ilman rajoituksia) ja 

ehdotukset, eivät muodosta nimenomaista tai epäsuoraa takuuta. 

Pidätämme oikeuden muuttaa käsikirjaa, aurinkosähkötuotetta, teknisiä tietoja tai 

tuoteselosteita ilman ennakkoilmoitusta. 



Varoitus Useita energialähteitä 
Eristä kaikki energialähteet 

ennen työskentelyä tällä 

ilmastointilaitteella 

Ilmastointilaite 
AC syöttö 

Ilmastointilaite 

DC-eristäjä 

Hätätilanteessa ilmastointilaitteen sammutus 

 Soita 000 
 

1. Jos mahdollista, sammuta DC-erottaja. 
 

2. Jos mahdollista, sammuta AC-erottaja.  
 

3. Sammuta kaikki jäljellä olevat DC- ja AC- 
katkaisijat ja kytkimet missä tahansa 
järjestyksessä 

Opasteet 

 

Ylimääräiset aurinkokyltit kiinnitetään ulkoyksikköön 
 

 

 

Asetetaan AC - ja DC-erotuskytkimien viereen. 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sähkö- ja kaasuvuototarkastukset. 

Kaasuvuodon tarkastukset 

Ennen testausta, tarkista kaasuvuodot seuraavilla menetelmillä: 

Saippua- ja vesimenetelmä 

Käyttämällä pehmeää harjaa, laita saippuavettä tai nestemäistä pesuainetta kaikkiin sisä- ja 

ulkoyksikön putkiliitäntäpisteisiin. Kuplien läsnäolo viittaa vuotoon. Korjaukset on tehtävä 

ennen laitteen testausta. 

Vuotoilmaisimen menetelmä 

Jos käytät vuotoilmaisinta, katso asianmukaiset käyttöohjeet laitteen käyttöohjeesta. 

Sähköturvallisuustarkastukset 

Asennuksen jälkeen, varmista, että kaikki sähköjohdot on asennettu paikallisten ja 

kansallisten määräysten mukaisesti, ja asennusohjeen mukaan. 

Ennen testausta: 

Tarkista maadoitus 

Mittaa maadoitusvastus. Maadoitusvastuksen on oltava pienempi kuin mitä tarvitaan 

suojalaitteiden laukaisemiseksi. 

Suorita eristysresistanssitesti. 

Testauksen aikana: 

Tarkista sähkövuoto käyttämällä alhaisen virran tong-mittaria. 



Koekäyttö 

 

Ennen koekäyttöä: 

Varmista, että: 

• Yksikön sähköjärjestelmä on turvallinen ja toimii oikein 

• Kaasuvuototarkastukset on tehty 

• Varmista, että matala- ja korkeapaineventtiilit ovat täysin 

auki Testin pitäisi kestää vähintään 30 minuuttia 

Kytke laitteeseen virta 

Paina kaukosäätimen On/Off-painiketta osoittaessasi sitä sisäyksikköön. Sisäyksikkö vastaa. 

Selaa toimintoja yksi kerrallaan painamalla MODE-painiketta: 

COOL - Valitse alin lämpötila. Anna käydä 5 minuuttia. 

HEAT - Valitse korkein mahdollinen lämpötila. Anna käydä 5 minuuttia. 

Kun testaus on suoritettu, laite palautetaan normaaliin käyttölämpötilaan. 

Kääri putkiliitännät eristeellä. 

 

 
Käyttöönoton tarkistuslista Tarkistuslista 

OIKEIN (V 

) 

 

VIRHE (X) 
TESTITULO 

KSET 

 
Aurinkopaneelin Voc-testi 

   

Aurinkopaneelin 

maadoitusvikatesti 

   

 

Aurinkopaneelin käyttövirtatesti 
 

   

 
EI sähköistä vuotoa 

   

 

Yksikkö on oikein maadoitettu 

   

Kaikki sähköiset päätteet on 

suojattu oikein 
   

Sisä-ja ulkoyksiköt on kiinnitetty 

vakaasti 
   

 

Mitkään putkiliitännät eivät 

vuoda 

Ulkoilma 

(2): 

Sisäilma 

(21 

 

 

Vesi valuu kunnolla 

tyhjennysletkusta 

   

 
Kaikki putkistot on eristetty 

   

 

Yksikkö suorittaa 

viilennystoiminnon oikein 

   

Laite suorittaa HEAT-toiminnon 

hyvin. 

   

 

Sisäyksikön säleiköt pyörivät 

kunnolla 

   

 

Sisäyksikkö vastaa kauko- 

ohjaimeen 

   

 



Huolto 
Sisäyksikkö: 

Sammuta ilmastointilaite. 

Avaa sisäyksikön kansi ja poista ilmansuodattimet. 
 
 

 

 
Imuroi ja pese ilmansuodatin lämpimässä saippuavedessä. Veden tulee olla alle 40-asteista 

ilmansuodattimen muodonmuutoksen estämiseksi. 

Anna suodattimen kuivua. Muodonmuutosten estämiseksi, älä laita suoraan 

auringonpaisteeseen. Asenna suodatin uudelleen. Puhdista kotelon ulkopinta pehmeällä 

liinalla ja miedolla puhdistusliuoksella. Testaa liuosta pienellä alueella ennen käyttöä. Älä 

käytä haihtuvia liuottimia, kuten asetonia tai tinneriä. 

Ulkoyksikkö 
 

 

 
 
 
 

Tarkista, että ulkoyksikön ilmavirtaa eivät estä sen päällä tai ympärillä olevat esineet ja 

kasvillisuus. 

Tutki ulkoyksikön yleiskunto. 

Tarkista tuuletin vieraiden esineiden varalta. 

Tarkista lavat muodonmuutoksen varalta. 

Tarkista putkiston eristys turvallisuuden ja eheyden varmistamiseksi. Vaihda vaurioituneet 

eristeet. 

Tarkista sähköjohtojen kunto. Vaihda vaurioituneet johdot tai putket. 



Käyttö 
Ilmastointilaitteessa on Infrapuna-kaukosäädin ja Android-tai I-phone-sovellus. 

Kaukosäätimen toiminta 
Kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa yksiköissä. 

LÄHETIN 

LCD 

Lämpötilan asetuspainike 

Lämmityksen pikanäppäin 

Päälle/Pois-painike 

Vasen ja oikea tuulen suunnan 
säätöpainike (Ei tässä mallissa) 

Ylös ja alas ilmansuunta-painike 

Alas-ulostulon avaus/sulkemispainike - 
(Ei tässä mallissa) 

Sleep-toiminnon painike------ 

Viilennyksen pikanäppäin 

Tilakytkin 

Turbo tuulennopeus 

Tuulennopeuden säätö 

Ajastustoiminnon painike 

Sähkölämmitys (ei tässä mallissa) 

Vaihtovirran rajoitin 

Valokytkimen painike 



 

kauko-ohjaus jatkuu 

 

 Kaukosäätimen perustoiminnot  
 

 
-painike  

 Käynnistä laite painamalla painiketta 

  
 

   

• Tilan valinta   

Paina " Mode"- painiketta ja valitse toiminto 

"Auto/Cooling"/Ilmankuivaus/Ilman saanti / Lämmitys -tilassa 
 

 
 
 
 

• Jäähdytys 

 
Tätä painiketta käytetään asettamaan ilmastointilaite viilennystilaan, ja 

lämpötilan asettamiseen 26'C. 

1. Kun ilmastointilaite on päällä tai pois päältä, paina vain painiketta, 

ilmastointilaite menee viilennys tilaan ja aseta lämpötila 26'C. 

2. Ajoitustilassa, paina tätä painiketta peruuttaaksesi ajoitusasetuksen 

ja laittaaksesi sen päälle etukäteen Käynnistä jäähdytys tila, aseta 

lämpötila 26'C. 

3. Lepotilassa, paina tätä painiketta käynnistääksesi jäähdytystilan, aseta 

sen lämpötila 26'C. 

 
 
 
 

• Lämmitys 

Tätä painiketta käytetään asettamaan ilmastointilaite lämmitys tilaan ja 

asettamaan lämpötila 24'C. 

1. Kun se on päällä tai pois päältä, niin kauan kuin painat tätä painiketta, 

ilmastointilaite menee lämmitystilaan ja asetettu käyttölämpötila on 24 '. 

2. Paina tätä painiketta, jos haluat peruuttaa ajoitusasetuksen ja 

käynnistää sen etukäteen. Käynnistä lämmitystilassa, aseta lämpötila 

24 ' C 

3. Lepotilassa, paina tätä näppäintä käynnistääksesi lämmitystilan, ja aseta 

lämpötila 24 ' C 

 
. Lämpötilan säätö 

 
Jäähdytys -, lämmitys- ja kosteudenpoistotiloissa paina 
-näppäimiä säätääksesi lämpötilaa, alue 16-32 ' C 

Huomautus: lämpötila ei ole säädettävissä ilmansyöttötilassa. 

 
Tuulen nopeuden 
säätö 

Paina "Tuulen nopeus" - painiketta valitaksesi Tuulen nopeus " Breeze/Low 

Wind/Mid Low Wind/Stroke/High Wind/Auto". 
Huomioi: Ei automaattista tuulennopeutta ilmansyöttötilassa. 

 
Yhden 
klikkauksen 
virransäästö 

 

Kun kytkettynä verkkovirtaan, paina - painiketta, yhden näppäimen 

virransäästön logo sisäyksikössä näkyy vihreänä ja siirtyy virransäästötilaan. 



Android-tai I-phone -sovellus 

1. Sisäyksikössä on QR-koodi, jonka voi skannata sovelluksen lataamiseksi.

Lataa sovellus ja rekisteröi puhelinnumerosi. 

2. Kytke aurinkoilmastointilaite päälle, käytä kaukosäädintä ja paina "LIGHT"-painiketta

8 kertaa tai enemmän 10 sekunnissa. Kun kuulet "Di", wifi-indikaattorin pitäisi vilkkua.

3. Kytke puhelimen Bluetooth päälle ja muodosta yhteys kodin WIFI-verkkoon.

4. Avaa Solar Aircon -sovellus ja sen pitäisi tunnistaa automaattisesti

aurinkoilmastointilaite. Vahvista laite, anna kodin WIFI-salasana ja käynnistä yhteys.



5. Käytä sovellusta ohjataksesi ilmastointilaitetta missä tahansa WIFIn kautta. 

Tarkkaile virransäästötietoja ja tarkastele virrankulutusta tunti/päivä/kuukausi/vuosi- 

tasoilla. 
 

 
 
Vianmääritys ja korjaus 

 

Ota yhteyttä korjausosien ja huoltotietojen saamiseksi 

info@noqq.ee 

 

Varoitus yksiköiden purkamisesta voi aiheutua sähköiskuvaara. Tämä yksikkö käyttää 

useita syöttölähteitä, joten on huolehdittava, että ne kaikki on kytketty pois päältä ja 

myös energianvarastointilaitteet on kytketty pois päältä. 

mailto:info@noqq.ee


Yleisiä ongelmia. Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen. 

Ongelma Mahdolliset syyt 

Laite ei käynnisty, kun 

painat päälle -painiketta 

Laitteessa on 3 minuutin suojausominaisuus, joka estää laitetta 

ylikuormittumasta. Laite ei käynnisty uudelleen kolmen minuutin kuluessa 

sammuttamisesta. 

Laite vaihtaa 

COOL/HEAT-tilasta 

FAN-tilaan 

Laite voi muuttaa asetustaan, jotta laitteen päälle ei muodostu jäätä. Kun 

lämpötila nousee, laite alkaa toimia uudelleen aiemmin valitussa tilassa. 

Asetettu lämpötila on saavutettu, jolloin laite sammuttaa kompressorin. Laite 
jatkaa toimintaansa, kun lämpötila taas vaihtelee 

Sisäyksikkö päästää 

valkoista sumua 

Kosteilla alueilla suuri lämpötilaero huoneilman ja ilmastoidun ilman välillä 

voi aiheuttaa valkoista sumua. 

Sekä sisä- että 

ulkoyksiköt päästävät 
valkoista sumua 

Kun laite käynnistyy uudelleen HEAT-tilassa sulatuksen jälkeen, valkoista 

sumua voi syntyä sulatusprosessissa syntyvän kosteuden vuoksi. 

Sisäyksikkö pitää ääntä 

Karkaavan ilman ääni saattaa syntyä, kun säleikkö asettuu paikalleen. 

Kitisevä ääni voi syntyä, kun laitetta on käytetty HEAT-tilassa, johtuen 

yksikön muoviosien laajenemisesta ja supistumisesta. 

Sekä sisä- että 

ulkoyksikkö pitävät ääntä 

Matala sihisevä ääni käytön aikana: tämä on normaalia ja johtuu 

kylmäaineen kaasusta, jota virtaa sekä sisä- että ulkoyksiköissä. 

Matala sihisevä ääni, kun järjestelmä käynnistyy, on juuri pysähtynyt tai 

sulattaa: tämä melu on normaalia ja johtuu kylmäainekaasun 

pysähtymisestä tai suunnan vaihtamisesta. 

Kitisevä ääni: muovi- ja metalliosien normaali laajeneminen ja supistuminen, 

joka johtuu lämpötilan muutoksista käytön aikana, voi aiheuttaa kitiseviä 

ääniä. 

Ulkoyksikkö pitää ääntä Laite päästää erilaisia ääniä sen nykyisen toimintatilan perusteella. 

Pölyä irtoaa joko sisä- tai 
ulkoyksiköstä 

Laitteeseen voi kertyä pölyä pitkän käyttämättömyyden aikana, joka 
purkautuu, kun laite kytketään päälle. Tätä voidaan lieventää suojaamalla 
yksikkö pitkinä käyttämättöminä aikoina. 

Laitteesta tulee pahaa 

hajua 

Laite saattaa imeä hajuja ympäristöstä (kuten huonekaluista, ruuanlaitosta, 

savukkeista jne.), joka purkautuu toiminnan aikana. 

Yksikön suodattimet ovat homehtuneet ja ne pitäisi puhdistaa. 

Ulkoyksikön tuuletin ei 

toimi 

Käytön aikana tuulettimen nopeutta ohjataan tuotteen toiminnan 

optimoimiseksi. 

Toiminta on 
arvaamatonta tai yksikkö 
ei vastaa 

Häiriöt matkapuhelintorneista ja etävahvistimista voivat aiheuttaa laitteen 
toimintahäiriön. 
Kokeile tässä tapauksessa seuraavia: 
• Katkaise virta ja kytke sitten uudelleen.
• Käynnistä toiminta uudelleen painamalla ON/OFF-painiketta
kaukosäätimessä.



Ongelma Mahdolliset syyt Ratkaisut 

Huono jäähdytysteho 

Lämpötila-asetus saattaa olla 

korkeampi kuin huoneenlämpö 

Laske lämpötila-asetusta 

Sisä- tai ulkoyksikön lämmönvaihdin 

on likainen 

Puhdista kyseinen 

lämmönvaihdin 

Ilmansuodatin on likainen Poista suodatin ja puhdista se 

ohjeiden mukaan 

Jommankumman yksikön ilman tulo- 

tai poistoaukko on tukossa 
Sammuta laite, poista este ja 

kytke se takaisin päälle 

Ovet ja ikkunat ovat auki 
Varmista, että kaikki ovet ja 

ikkunat ovat kiinni laitteen käytön 
aikana 

Auringonvalo tuottaa liiallista lämpöä Sulje ikkunat ja verhot korkean 
lämmön tai kirkkaan 
auringonpaisteen aikana 

Liikaa lämmönlähteitä huoneessa 

(ihmiset, tietokoneet, elektroniikka, 

jne.) 

Vähennä lämmönlähteiden 

määrää 

SLEEP-toiminto on aktivoitu 

SLEEP-toiminto voi alentaa 

tuotteen suorituskykyä 

vähentämällä toimintataajuutta. 

Sammuta 

SLEEP-toiminto. 

Aurinkovoima ei riitä, sähköt ovat 

pois päältä, ilmastointilaite toimii 

vain aurinkopaneeleilla. 

Laita sähköt päälle. 

Yksikkö ei toimi 

Sekä aurinko- että sähkövirta ovat 

pois päältä 
Kytke sähkö ja aurinkoenergia 
päälle 

Kaukosäätimen paristot ovat tyhjät Vaihda paristot 

Ajastin on aktivoitu Sammuta ajastin 

Huono lämmitysteho 

Ulkolämpötila on alle 7°C (44,5°F) Käytä lisälämmityslaitetta 

Kylmää ilmaa pääsee sisään ovista 

ja ikkunoista 

Varmista, että kaikki ovet ja 

ikkunat ovat kiinni käytön aikana 

Virhekoodi näkyy sisäyksikön 

näyttöikkunassa: 

• E0, E1, E2…

• P1, P2, P3…

• F1, F2, F3…

Yksikkö voi lopettaa toimintansa tai jatkaa toimintaansa turvallisesti. 

Jos merkkivalo näyttää edelleen virhekoodin, odota noin 10 minuuttia. 

Ongelma saattaa ratketa itsestään. Jos ei, irrota sekä aurinko- että 

verkkovirta ja kytke se uudelleen 2 minuuttia myöhemmin. Laita laite 

päälle. 

Jos ongelma jatkuu, sammuta laite ja ota yhteyttä valtuutettuun 
palvelukeskukseen 


