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1 YLEISKATSAUS

1.1 TAKUU
Takuu perustuu valmistajan yleisiin ehtoihin. Takuu raukeaa, jos laitteita korjataan tai muutetaan ilman 
valmistajan kirjallista hyväksyntää, jos toimintarajat ylitetään tai jos ohjausjärjestelmää tai kaapelointeja muutetaan. 
Takuu ei kata väärästä käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai valmistajan ohjeiden tai 
suositusten noudattamatta jättämisestä johtuvia vaurioita. Tämän oppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi 
vapauttaa valmistajan vastuusta ja päättää takuun. 
B. Takuu on voimassa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta toimituksesta.
C. Takuu on voimassa, jos kaikkia asennus- ja käynnistysohjeita on noudatettu (sekä Tranelta että voimassaolevasta 
käytännöstä johtuvia) ja jos ”ensimmäinen käynnistyslomake” on täytetty ja lähetetty Tranen myyntiosastolle.
D. Takuu edellyttää, että mahdollisista virheistä ilmoitetaan kahdeksan päivän kuluessa niiden havaitsemisesta. Takuuta 
sovelletaan vain silloin, kun ostaja keskeyttää laitteen käytön heti vian havaittuaan.
E. Takuu on voimassa, jos CGB / CXB-yksikön käyttöönoton ja ensimmäisen käynnistyksen suorittaa Tranen valtuutettu 
jälleenmyyjä.

E. Takuu edellyttää laitteen säännöllistä huoltoa. Huollon suoritukset tulee merkitä asianmukaisesti
sähkökeskuksen sisällä olevassa ”huoltopäiväkirjassa”.
F. Takuu päättyy automaattisesti, jos maksuja ei suoriteta, sopimusta ei noudateta ja jos laitteissa on merkkejä
ilman Tranen kirjallista lupaa suoritetusta peukaloinnista.

1.2 LAITTEEN VASTAANOTTAMINEN
Laitteen vastaanottamisen jälkeen asiakkaan on tarkistettava laite ilmeisten vaurioiden tai puuttuvien osien varalta. 
Mikäli tällaisia vaurioita tai laitteen toimittamatta jättäminen havaitaan, tulee niistä ilmoittaa välittömästi laitteen 
kuljettajalle ja laitteen sähkökeskuksesta löytyvä vastaanottokortti on täytettävä. Näkyvistä 
vaurioista on toimitettava valokuvat. Vastaanottokortti on lähetettävä täytettynä Tranelle 8 päivän 
kuluessa tavaran vastaanottamisesta: jos vastaanottokorttia ei lähetetä takaisin tai lähettäminen viivästyy, valitusta ei 
hyväksytä.

1.3 TEHDASTARKASTUS
Trane laitteet on tarkastettu tehtaalla asianmukaisilta osin sisäisten menettelytapojen mukaisesti. Jokainen laitteelle 
suoritettu suorituskykytesti on mahdollinen vain, jos samat olosuhteet toistetaan ja ylläpidetään (kuorman tasaisuus, vakio 
lämpötila ja höyrystyminen-, lauhde- ja talteenottokyky, mittauslaitteiden laatu ja toleranssi jne.) koehuoneissa. 
Testausolosuhteet ovat ne, jotka asiakas on ilmoittanut tilauksen yhteydessä: jollei toisin ilmoiteta, tulee viitata tilauksen 
vahvistuspäivänä voimassa olevassa teknisessä tiedotteessa ilmoitettuun nimellissuorituskykyyn.

2 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

2.1 MÄÄRITELMÄT
Omistaja: 
Yrityksen, organisaation tai luonnollisen henkilön laillinen edustaja, joka omistaa järjestelmä, johon Trane laite on asennettu: 
Tämä taho on vastuussa kaikkien tässä oppaassa viitattujen kansallisten säännösten mukaisten terveys- ja 
turvallisuusmääräysten valvonnasta ja noudattamisesta.

Asentaja: 
Yrityksen laillinen edustaja, jonka omistaja on nimittänyt sijoittamaan ja liittämään sähköisesti, liuosputkien jne. Trane-
laitteen järjestelmään: hän on vastuussa laitteen liikuttamisesta ja oikeasta asennuksesta tämän oppaan ohjeiden ja 
voimassa olevien kansallisten määräyksien mukaisesti.

Käyttäjä: 
Henkilö, jonka omistaja on valtuuttanut suorittamaan kaikki Trane laitteen säätö- ja hallintatoimet, jotka on erityisesti 
mainittu tässä käyttöohjeessa. Hänen on pysyttävä ohjeissa kuvailluissa toimissa ja rajoitettava toimintansa nimenomaisesti 
sallittuun toimintaan.

Teknikko: 
Henkilö, jonka Trane on suoraan valtuuttanut, tai toissijaisesti (kaikissa EU-maissa lukuun ottamatta Italiaa) Trane laitteen 
jakaja omalla vastuullaan valtuuttanut, suorittamaan kaikki tavanomaiset tai satunnaiset huoltotoimenpiteet sekä määräykset 
ja valvonnan, korjaukset ja osien vaihdot, jotka saattavat olla tarpeen laitteen käyttöiän aikana.



2.2 PÄÄSY VAARALLISILLE ALUEILLE
Laitteen vaarallisille alueille pääsy estetään yleensä suojapaneeleilla, jotka voidaan poistaa vain työkaluilla. 
Aksiaalipuhaltimet on suojattu säleiköllä onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
Kaikissa laitteissa, jotka sallivat pääsyn jäähdytysputkiin ilman huoltotasoa (valinnainen) tai paneelin sulkemista, 
on noudatettava seuraavia varatoimenpiteitä:
- merkitse alueet, joilla on kosketusriski.
- käytä varoituskylttejä.
Vaaravyöhykkeen on oltava sopivan kokoinen, jotta vältetään kosketus, myös vahingossa.
Trane kieltäytyy kaikesta vastuusta esineille ja valtuuttamattomille henkilöille aiheutuvista vahingoista, jos
riskialueita ei ole merkitty selkeällä ja pysyvällä tavalla eikä niihin liittyviä varoitus- ja vaarakylttejä ole ollut
käytössä.

2.3 YLEISET VARATOIMET
Käyttäjä saa koskea vain yksikön hallintalaitteita; hän ei saa avata mitään paneeleja paitsi sitä, joka antaa 
pääsyn säätimelle.
Putkiasentaja saa koskea vain järjestelmän ja koneen välisiin putkiin; hän ei saa avata koneen luukkuja eikä 
suorittaa komentoja.

Noudata seuraavia varotoimia laitteen läheisyydessä, laitetta asentaessa sekä ja korjaus- ja huoltotoimissa: 
• Älä pidä koruja, roikkuvia vaatteita tai muita asusteita, jotka voivat takertua laitteeseen.
• Käytä sopivia suojavarusteita (suojakäsineet, suojalasit jne.) avotulta (hitsaus) tai paineilmaa käytettäessä.
• Jos yksikkö sijaitsee suljetussa ympäristössä, kuten sisätiloissa, käytä kuulosuojaimia.
• Ennen purkamista tai putkien, suodattimien, liitosten tai muiden putkiosien irroittamista  irroittamista, tyhjennä ne
paineesta.
• Älä etsi käsillä mahdollisia ilmavuotokohtia.
• Käytä vain hyväkuntoisia työkaluja; ennen niiden käyttämistä varmista, että olet täysin ymmärtänyt  niiden käyttöohjeet.
• Varmista, että kaikki työkalut, sähkökaapelit tai muut irtonaiset esineet on poistettu ennen laitteen sulkemista ja
uudelleen käynnistämistä.

2.4 KYLMÄAINEESEEN LIITTYVÄT YLEISET RISKIT 

Turvallisuustiedot 

Myrkyllisyys Ei tärkeää 

Ihokosketukseen liittyvät riskit 

Roiskeet voivat aiheuttaa paleltumia. Ihon kautta imeytymisriski ei ole olennainen. 

R410a kylmäaineella voi olla lievästi ärsytystä aiheuttavia vaikutuksia ja nestemäisessä muodossa sillä on vahva ihoa 
vaurioittava vaikutus. Tällaisessa tapauksessa iho tulee huuhdella puhtaalla vedellä. 

Nestemäinen kylmäaine kosketuksessa tekstiileihin aiheuttaa jäätymistä ja ihoon kiinnittymistä. Tällaisessa tapauksessa on välttämätöntä
poistaa saastuneet vaatteet jäätymisen välttämiseksi. Ota yhteyttä lääkäriin, jos ilmenee ihoärsytystä. 

Silmäkosketukseen liittyvät risk  Höyryt eivät vaikuta. Roiskeet voivat aiheuttaa kylmäpaleltumia. Tällöin on välttämätöntä huuhdella silmiä runsaalla vedellä tai  
silmähuuhteella 10 minuutin ajan. Lääkärin konsultaatio vaaditaan. 

Nielemisriskit Aiheuttaa kylmäpaleltumia. Ei aiheuta oksentelua. Henkilö tulee pitää hereillä. Suu tulee huuhdella puhtaalla vedellä ja juoda melkein
0.25 litraa. Lääkärin konsultaatio vaaditaan. 

Hengitysvaarat 

Höyryjen korkea pitoisuus ilmassa voi johtaa anestesiavaikutuksiin ja jopa tajunnan menetykseen. Pitkä altistus 
voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä ja joskus jopa kuoleman.

Suuret pitoisuudet voivat vähentää hapen määrää ilmassa, mistä voi aiheutua tukehtuminen. Tällöin altistunut henkilö tulee viedä 
raittiiseen ulkoilmaan lepäämään. 

Anna lisähappea tarvittaessa. Jos hengitys on keskeytynyt, vaikeutunut tai muuttunut epäsäännölliseksi on välttämätöntä antaa 
lisähappea. Sydänpysähdyksen ilmetessä tulee antaa sydänhierontaa. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.    

 Vältettävät olosuhteet Käyttö tulen/ liekin ja korkean kosteuden olosuhteissa. 

 Vaaralliset reaktiot Mahdollisuus voimakkaisiin reaktioihin natriumin, kaliumin, bariumin ja muiden emäksisten aineiden, 
yhteensopimattomien materiaalien ja kaikkien seosten kanssa, jotka sisältävät yli 2% magnesiumia.

Suojavarustus - 
Toimintaohjeet vuodon sattuessa

Käytä suojavaatetusta ja hengityssuojainta. Eristä häviön lähde, jos tämä toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti. Pienen 
ulospäässeen määrän nestemäisessä muodossa olevaa kylmäainetta  voi antaa vain haihtua, jos huone on hyvin tuuletettu. Suurten  
häviöiden tapauksessa tuuleta huone heti. Sulje häviö hiekalla, maaperällä tai muulla imukykyisellä materiaalilla; Vältä nestemäisen 
kylmäaineen pääsyä viemäreihin tai keruualtaaseen. 

Purku Paras menetelmä on hyödyntäminen ja kierrätys. Jos tämä ei ole mahdollista, kylmäaine on annettava akkreditoidulle 
järjestelmälle sen tuhoamiseksi happojen ja myrkyllisten sivutuotteiden neutraloimiseksi.

2.5 JÄÄNNÖSRISKIEN VAROTOIMET
Ohjausjärjestelmän riskien ehkäiseminen
• Varmista, että käyttöohjeet ovat ymmärretty ennen kuin suoritat mitään toimia säätimeen.
• Pidä käyttöohje aina käden ulottuvilla työskennellessäsi säätimellä. 



• käynnistä laite vasta, kun olet tarkastanut, että laite on kytketty laitokseen oikein.
• ilmoita asentajalle välittömästi kaikista laitteen hälytyksistä.
• älä resetoi hälytyksiä manuaalisesti resetoimalla ennen kuin olet selvittänyt juurisyyn tai juurisyyt ja

poistanut nämä.

2.6  MEKAANISEN JÄÄNNÖSRISKIN VÄLTTÄMINEN 
• Asenna yksikkö tämän käyttöohjeen ohjeistuksen mukaisesti.
• Suorita laitteen huolto- ja ylläpitotoimet säännöllisesti.
• Pue kypärä ennen kuin menet laitteen sisälle.
• Varmista ennen laitteen luukkujen avaamista, että ne on kiinnitetty kunnolla saranoilla.
• Älä koske lauhdutinkennoon ilman suojakäsineitä.
• Älä poista liikkuvien osien suojuksia laitteen ollessa käynnissä.
• Varmista ennen yksikön uudelleenkäynnistämistä, että liikkuvien osien suojukset ovat

oikeassa asennossa.

2.7 ELEKTRONISEN JÄÄNNÖSRISKIN VÄLTTÄMINEN 
• Kytke yksikkö sähköverkkoon tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.
• Suorita laitteen huolto- ja ylläpitotoimet säännöllisesti.
• Ennen kuin avaat laitteen ohjauskeskuksen kytke virta pois päältä kuormakytkimestä.
• Tarkista, että yksikkö on maadoitettu oikein, ennen kuin käynnistät laitteen.
• Tarkista kaikki sähköliitokset ja liitäntäkaapelit kiinnittäen erityistä huomiota kaapelien eristysten kuntoon; vaihda
johdot, jotka ovat selvästi kuluneet tai vaurioituneet.
• Tarkista keskuksen johdotukset määräajoin.
• Älä käytä kaapeleita, jotka ovat sopimattomia tai joissa on löysät liitännät edes hetkellisesti tai hätätilanteessa.

2.8 MUUNLAISTEN JÄÄNNÖSRISKIEN VÄLTTÄMINEN 
• Paineesta johtuvat jäännösriskit johtuvat pääasiassa turvalaitteiden vioista. Niiden estämiseksi on tarpeen tarkistaa ja
vaihtaa ne tarvittaessa
• Suorita järjestelmän liitännät yksikköön noudattamalla seuraavassa oppaassa ja itse laitteessa ilmoitettuja merkintöjä.
• Jos osa puretaan, varmista, että se on koottu oikein uudelleen, ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen.
• Älä koske kompressorin kuumakaasulinjaan, itse kompressoriin tai muuhun koneen sisällä olevaan putkeen tai
komponenttiin ilman suojakäsineitä.
• Pidä palosammutin, joka pystyy sammuttamaan sähköpalon, koneen lähellä.
• Kytke sisälle asennettaviin yksiköihin kylmäainepiirin varoventtiililinja, joka johdetaan ulos.
• Poista nestevuodot yksikön sisä- ja ulkopuolelta.
• Kerää vuotaneet nesteet ja puhdista mahdolliset öljyvuodot.
• Puhdista säännöllisesti kompressorin kuori kertyneestä likasta.
• Älä pidä syttyviä nesteitä laitteen lähellä.
• Älä hävitä kylmäainetta ja öljyjä ympäristöön.
• Hitsaa vain tyhjiä putkia; Älä kohdista kylmäainetta sisältäviin putkiin liekkejä tai muita lämmönlähteitä.
• Älä taivuta tai lyö paineistettuja nesteitä sisältäviä putkia.

2.9 KUNNOSSAPITOIMISSA HUOMIOITAVAT VAROTOIMET
Vain valtuutetut henkilöt saavat suorittaa huoltotoimenpiteitä. Ennen huollon suorittamista on suoritettava 
seuraava:
• eristä yksikkö sähkövirrasta ulkoisella turvakytkimellä.
• aseta ulkoiseen turvakytkimeen kyltti, jossa ilmoitetaan ”älä käytä - huolto käynnissä” tieto.
• Varmista, että kaikki mahdolliset on-off-kytkimet ovat poissa käytöstä.
• Käytä asianmukaisia turvavarusteita (kypärä, suojakäsineet, suojalasit, turvakengät jne.).
Jos on suoritettava mittauksia tai säätöjä, jotka edellyttävät koneen käyttämistä, on noudatettava seuraavaa:
• pidä sähkökeskusta auki niin lyhyen ajan kuin mahdollista.
• sulje sähkökeskus heti, kun mittaus tai ohjaus on suoritettu.
• Älä suorita toimenpiteitä ulkopuolella sijaitsevissa yksiköissä vaarallisissa ilmasto-olosuhteissa, kuten sade, lumi, sumu 
jne.
Seuraavat varotoimet on myös toteutettava jatkuvasti:
• Älä koskaan hävitä kylmäainepiirin sisältämiä nesteitä ympäristöön.
• Kun vaihdat piirikorttia, käytä aina asianmukaisia laitteita (pihdit, antistaattisia maadoitusrannekkeita jne.).
• Jos kompressori, höyrystin, lauhdutinkenno tai muu painava osa on vaihdettava, varmista, että nostolaitteet kestävät 
nostettavaa painoa.
• Jos yksikössä on erillinen kompressoritila, älä avaa puhallinkammiota ennen kuin olet eristänyt laitteen turvakytkimestä 
ja asettanut kyltin, jossa ilmoitetaan "älä käytä - huolto käynnissä" tieto.
• Jos yksikön kylmäaine, liuos- tai sähköpiireihin taikka näiden ohjauksiin on tehtävä muutoksia, ota yhteyttä Traneen.



• Erityisen monimutkaisissa asennus- tai purkutoimenpiteissä, ota yhteys Traneen.
• Käytä aina alkuperäisiä varaosia, jotka on ostettu suoraan Tranelta tai suositeltujen varaosaluettelossa mainittujen
yritysten virallisilta jälleenmyyjiltä.
• Jos yksikkö on tarkoitus siirtää vuoden jälkeen paikaltaan tai jos se on purettava, ota yhteys Traneen.

2.10 MANUAALINEN HÄLYTYSTEN RESETOINTI 
Hälytyksen jälkeen yksikköä ei saa resetoida manuaalisesti ennen kuin vian perimmäinen syy on löydetty 
ja poistettu. Toistuvat manuaaliset resetoinnit voivat johtaa takuun raukeamiseen.



CGB 

3 TOIMINTA-ALUEET

3.1 VARASTOINTI
Yksiköt voidaan varastoida seuraavissa olosuhteissa: 
Ympäröivän ilman minimilämpötila 
Ympäröivän ilman enimmäislämpötila 
Maks. suhteellinen kosteus

: -10°C 
: +53°C 
: 95% ei kondensoiva

VAROITUS: Varastointi erittäin korkeassa kosteudessa (kondenssivaara) voi vaurioittaa elektronisia 
komponentteja.

3.2 TOIMINTA-ALUE
Laitteen käyttö on sallittua kohdassa 3.3 esitetyssä kaaviossa ilmoitetuissa rajoissa.
VAROITUS: Määrättyjen rajojen ulkopuolella tapahtuva toiminta voi aiheuttaa suojausten aktivoitumisen ja häiritä 
laitteen toimintaa sekä äärimmäisissä tapauksissa vaurioittaa laitetta. 
Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä myyjään tai maahantuojaan. 
Nämä toimintarajoitukset koskevat laitteita, jotka toimivat täydellä kuormalla.

3.3 TOIMINTA-RAJAT

OAT = Ulkolämpötila [°C] 

LWT = Lähtevän veden lämpötila [°C] 

Matalan ulkoilmansarja -10 ° C asti:
• EC-puhaltimet
• Kaksvaihepuhallin
• Lämmitin ohjauskeskuksessa
• Kaksinkertainen eristys

lämmönvaihtimessa
• Toinen lämmitin lämmönvaihtimessa

TÄRKEÄÄ: Koot 045 ja 050 ovat vakiona EC-puhaltimia ja vain CGB. 

TÄRKEÄÄ: Sekä vakiokokoonpanossa AC-puhaltimilla että matalan ulkoilman sarja -10 ° C: n 
kokoonpanolla EC-puhaltimilla, ensimmäisen puhaltimen aktivointia ohjataan aina yksikön säätimellä. 
Toisen tuulettimen aktivointia ohjataan erityisellä painekytkimellä.

TÄRKEÄÄ: Painekytkin, joka katkaisee ohjausjännitteen suoraan kompressorikontaktoreilta. Tämä 
estää kylmäainetta saavuttamasta vaarallisen korkeita painearvoja.



CXB VEDENJÄÄHDYTTIMEN TILA

OAT = Ulkolämpötila [°C] 
LWT = Lähtevän veden lämpötila [°C] 

Matalan ulkoilman sarja -10 ° C asti:
• EC puhaltimet
• Kaksvaihepuhallin
• Lämmitin ohjauskeskuksessa
• Kaksinkertainen eristys lämmönvaihtimessa
• Toinen lämmitin lämmönvaihtimessa

TÄRKEÄÄ: Sekä vakiokokoonpanossa AC-puhaltimien että matalan ulkoilmasarjan ollessa alle -10 ° 
C (EC-puhaltimet), ensimmäisen puhaltimen aktivointia säätelee aina yksikön säädin. 
Toisen tuulettimen aktivointia ohjataan erityisellä painekytkimellä.



CXB-LÄMPÖPUMPPUTILA 

OAT = Ulkolämpötila [°C] 
LWT = Lähtevän veden lämpötila [°C] 

Matalan ulkoilmansarja -15°C asti: 
• Edistyksellinen säädin (iPRO)
• Digitaalinen sulatus
• Lämmitin sähkökeskuksessa
• Kaksinkertainen eristys

lämmönvaihtimessa
• Toinen lämmitin lämmönvaihtimessa

TÄRKEÄÄ: Lämpöpumpputilassa molempien puhaltimien aktivointia säätelee yksikön säädin, olipa 
se sitten iCHILL tai iPRO. Ei kaksoiskokoonpanon puhaltimia, eli ne toimivat aina yhdessä.

TÄRKEÄÄ: Painekytkin katkaisee virransyötön kompressorikontaktorien keloilta estäen kylmäainetta 
saavuttamasta vaarallisia korkeapainearvoja.

ETYLEENIGLYKOLI TAULUKKO

% Etyleeniglykolin pitoisuus 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Jäätymislämpötila 

 Ehdotettu turvaraja - jäähdytys 

Kapasiteettikerroin 

 Teholähteen tehokerroin 

 Virtauskerroin 

Painehäviökerroin

°C -2 -3,9 -6,5 -8,9 -11,8 -15,6 -19 -23,4

°C 3 1 -1 -4 -6 -10 -14 -19

- 0,995 0,99 0,985 0,981 0,977 0,974 0,971 0,968

- 0,997 0,993 0,99 0,988 0,986 0,984 0,982 0,981 

- 1,003 1,01 1,02 1,033 1,05 1,072 1,095 1,124 

- 1,029 1,06 1,09 1,118 1,149 1,182 1,211 1,243 

Suorituskyvyn laskemiseksi glykoliliuoksilla kerrotaan pääkoot vastaavilla kertoimilla. 

GLYKOLIPROSENTTI RIIPPUEN PAKKASESTA 

% glykoli jäätymislämpötilan mukaan 

Jäätymislämpötila 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C

% Etyleeniglykoli 
Virtauskerroin 

5% 12% 20% 28% 35% 40% 

1,02 1,033 1,05 1,072 1,095 1,124 

Yksikön suorituskyvyn, virtausnopeuden ja painehäviön laskemiseksi:
 toimiessaan tietyn prosenttisen etyleeniglykolin kanssa kerrotaan yllä annetuilla korjauskertoimilla.



4 ASENTAMINEN

4.1 LAITTEEN SIIRTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN
Laitteet ovat suunniteltu nostettaviksi ylhäältä silmäpultin ja pohjakehyksen reikien avulla. Pidä nostopalkin 
avulla nostoketjut ja laite erillään. Laitteen mukana toimitettuja nosto-ohjeita on noudatettava.

VAROITUS!  
Älä nosta laitetta alhaaltapäin trukilla. Jos ylhäältä päin nostavaa laitetta ei ole saatavana laitetta voidaan siirtää rullien avulla. 
Pinnan, jolle laite asetetaan, on oltava tasainen ja riittävän luja kestämään laitteen painon. Asenna tärinänvaimentimet 
jokaiseen kiinnityskohtaan, jotta vältetään tärinän siirtyminen tukirakenteisiin. Tärinänvaimentimia suositellaan maahan 
asennettaville laitteille, jousien vaimentimia katolle asennetuille laitteille. Laitteen ympärillä on oltava avointa tilaa, jotta 
tarvittava ilmankierto ei esty ja huollot voidaan suorittaa.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että kuljetuksen aikana laite pysyy aina oikeassa asennossa! Laitteen 
kuljettaminen vaakatasossa voi aiheuttaa kompressorien lopullisen vaurioitumisen. Valmistaja 
ei vastaa virheellisestä kuljetuksesta johtuvista vaurioista. Ilmoita heti virheellisten tavaroiden 
vastaanotosta.
Ylöspäin osoitettu nuoli osoittaa yksikön pystysuunnan.

 Oikea nosto-ohje 



4.2 MINIMI TILAVAATIMUKSET
Mittapiirroksia ja vähimmäisetäisyyksiä on noudatettava, jotta voidaan välttää: 
• Meteliä
• Väärää lämmön- ja ilmanvaihtoa
• Huollon tai komponenttien luoksepääsyn vaikeutuminen
Rajoitettu asennustila voi vähentää normaalia ilmavirtausta, mikä heikentää merkittävästi laitteen suorituskykyä ja lisää
huomattavasti sähkön kulutusta.

VAROITUS! Jos kaksi laitetta on asennettava vierekkäin, etäisyys suhteessa on 
kaksinkertaistettava. Kun laite on saavuttanut lopullisen asennon, kiinnitä tärinänvaimentimet.

4.3 VAROTOIMET VOIMAKKAAN TUULEN VARALLE
Vältä tukkimasta laitteiden imu- tai puhalluspuolta. Jos asennuspaikalla on voimakasta tuulta on ehdottoman tärkeää välttää 
(yksiköissä, joissa horisonttaaliset puhaltimet) sitä, ettei voimakas tuuli pääsee puhaltamaan laitteeseen siten, että puhaltimet 
pyörivät vastavirtaan tuulen suuntaan nähden. Jos laitteessa on vertikaaliset puhaltimet on ehdottoman tärkeää välttää 
sellaisia asennuksia, joissa voimakkaat tuulet saattaisivat aiheuttaa poistetun kuuman ilman palamisen lauhdekennoihin.

4.4 SUORAA AURINGONPAISTETTA KOSKEVAT VAROTOIMET
Suora auringonpaiste voi nostaa lauhdelämpötilaa, mikä voi aiheuttaa laitteen sammumisen tai  käynnistyksen yhteydessä laite 
voi mennä korkeapaineesta häiriöön.

4.5 VAROTOIMET TULIPALOJEN JA POISTUVAN KUUMAN ILMAN VARALTA
Vältä koneiden asentamista myötätuuleen savupiippujen ja erilaisten jätevesipäästöjen kanssa.

4.6 VAROTOIMET LEHVISTÖN JA ULKOKASVIEN LÄHELLÄ
Vältä asentamasta yksikköä sellaisten kasvien välittömään läheisyyteen, jotka voivat estää laitteen imu- ja poistoilmaa.

4.7 KOMPRESSORIN KIINNITYS
Scroll kompressorit ovat varustettu tärinänvaimentimilla. Irrota kuljetustuet kompressorin rungon etiketin ohjeiden mukaisesti. 

5 AKUSTINEN SUOJAUS

Äänitason tarkistuksessa kiinnitä erityistä huomiota laitteen rungon kehyksen eristämiseen tärinäkumeilla (lisävaruste). 
Asenna myös joustavat liitokset vesiliitäntöihin.

6 SÄHKÖNSYÖTTÖ

Sähköverkon ominaisuuksien on vastattava yksikön nimellistehoa. Sähköverkon jännitteen on vastattava nimellisarvoa ± 
10%, vaiheiden välisen eron ollessa enintään 2%.



6.1 SÄHKÖKYTKENNÄT
Suojaa yksikön sähkökotelon virransyöttöpiiri suojalaitteilla (ei sisälly toimitukseen). Kytke liittimiin kolmijohdinkaapeli 
koneen nimellistehon mukaan. Kytkimen ja sulakkeiden, kuten kaikkien virtaliitäntöjen, on oltava voimassa olevien 
määräysten mukaisia.

6.2 EPÄTASOPAINO VAIHEIDEN VÄLILLÄ 
Älä käytä sähkömoottoreita, kun vaiheiden välinen jännitteen epätasapaino on yli 2%. Tarkista seuraava kaava:

% Epätasapaino = [(Vx – Vave) x 100/Vave] 

Vave = (V1 + V2 + V3)/3 

Vx = faasi, jolla on suurin ero Vaveen nähden (huomioimatta merkkiä)

TÄRKEÄÄ: Jos verkkojännitteen epätasapaino on yli 2%, ota yhteyttä sähkönjakelijaan. Jos laitetta käytetään, kun 
yksikön jännite on epätasapainossa yli 2% vaiheiden välillä, takuu raukeaa.

6.3 LAITTEEN VAIHEJÄNNITE
Ennen laitteen käynnistämistä tulee varmistaa kompressorien oikea pyörimissuunta. Oikea pyörimissuunta vaatii 
virtalähteen sähköisen vaihejärjestyksen tarkistamisen. Moottori on sisäisesti
kytketty myötäpäivään kiertämiseksi tulevien virtalähteen vaiheiden A-B-C kanssa.



7 VESILIITÄNNÄT
7.1 HÖYRYSTIN
Putkistot on tuettava riittävästi, jotta niiden paino ei vahingoita CGB-jäähdytinä tai CXB-lämpöpumppua. 
Seuraavat osat on asennettava höyrystimen vesipiiriin ja ne ovat takuun välttämättömiä edellytyksiä:

• Kaksi riittävän skaalaista painemittaria (lähtevän ja palaavan veden verkostoon)
• Kaksi paljetasainta (paluu ja lähtevä)
• Yksi sulkuventtiili (normaali paluu)
• Yksi säätöventtiili (lähtevä)
• Kaksi lämpömittaria (paluu ja lähtevä)
• Yksi kiertovesipumppu
• Yksi varoventtiili puskurisäiliössä
• Yksi automaattinen ilmanpoistin
• Yksi paisuntasäiliö
• Yksi paluuveden mudanerotin on sijoitettu mahdollisimman lähelle höyrystimen laippaa.
• Yksi virtauskytkin (pakollinen sen tarkistamiseksi, toimiiko virtauskytkin hyvin ennen yksikön

“käynnistystä”)

Trane on käytettävissänne selvitettäessä erilaisia vaatimuksia, jotka on täytettävä ennen jäähdyttimen 
käynnistämistä. On välttämätöntä, että yksikön vesimäärä on yhteensopiva höyrystimen kanssa. On myös 
välttämätöntä, että vesimäärä pidetään tasaisena yksikön käydessä: on suositeltavaa käyttää aina yksikölle 
tarkoitettua pumppujärjestelmää, joka on riippumaton laitoksen toisiopuolen piiristä. Ennen kuin säilytät yksiköitä 
noin 0 ° C: n lämpötilassa, tyhjennä lämmönvaihdin paineilmalla, jotta vältetään jäätymisvauriot. Jos yksiköllä 
korvataan aiempi laite on koko liuosjärjestelmä tyhjennettävä ja puhdistettava ennen uuden yksikön asentamista. 
Säännölliset testit ja veden kemiallinen käsittely on suositeltavaa ennen uuden yksikön käyttöönottoa.  Jos glykolia 
lisätään liuosjärjestelmään jäätymisenestoaineeksi, kiinnitä huomiota siihen, että imupaine on alhaisempi, yksikön 
suorituskyky on alhaisempi ja painehäviöt ovat suurempia. Kaikki yksikön suojausmenetelmät, kuten 
jäätymisvaara ja matalapainekytkin tulee asettaa uudelleen. Ennen vesiputkiston eristämistä tarkista, ettei siinä ole 
vuotoja.

VAROITUS!  Asenna mekaaninen vesisuodatin kunkin lämmönvaihtimen vedenottoaukkoon. Suodattimen 
asentamatta jättäminen mahdollistaa kiinteiden hiukkasten ja / tai hitsauskuonan pääsyn lämmönvaihtimen sisään. 
Suosittelemme suodattimen asentamista suodatinverkolla, jonka reikien halkaisija on enintään 0,5 mm.

Trane ei ole vastuussa lämmönvaihtimien vaurioista, jotka johtuvat korkealaatuisten vesisuodattimien puuttumisesta. 

7.1.1 Minimi vesipitoisuuden ja virtausnopeuksien laskeminen
Parhaan toiminnan kannalta laske tarvittava vesipitoisuus seuraavilla kaavoilla:

JÄÄHDYTIN OPTIMAALINEN V=Qev/20 
MINIMI V=Qev/35 

LÄMPÖPUMPPU OPTIMAALINEN V=Qcond/7 
MINIMI V=Qcond/20 

Qev 
Qcond 
V 

= HÖYRYSTIMEN VESIVIRTA
= NESTEJÄÄHDYTTIMEN VESIVIRTA
= VESIMÄÄRÄ KUUTIOMETREINÄ

Vesivirta sallittu toleranssi on 10% nimellisarvosta.

7.2 VESIPIIRIN SÄÄTÖLAITTEET
Keskipakopumppu - Varmistaa paineen, joka tarvitaan pumpunpesän, höyrystimen, säiliön ja apuvälineen tyhjennykseen ja 
hallintaan.
Automaattinen täyttöyksikkö - Varmistaa, että laitoksen vedenpaine pidetään vähintään 1,5 baarissa nollaamalla se 
tarvittaessa automaattisesti.
Varoventtiili - huolehtii järjestelmän avaamisesta ilmakehään, jos paine ylittää arvon 6 bar.
Paisuntasäiliö - huolehtii pienien paineiskujen ja tilavuuden vaihtelujen kompensoimisesta eri lämpötiloille.
Takaiskuventtiilit - huolehtii pumpun toiminnon keskeyttämisestä ylläpitotoimien ajaksi. 



7.3 VEDENKÄSITTELY
Puhdista vesipiiri ennen laitteen käyttöönottoa. Lika, juotosjäänteet, korroosiojäännökset ja muut vieraat materiaalit 
voivat kertyä lämmönvaihtimen sisään ja vähentää lämmönvaihtimen kapasiteettia. Painehäviöt voivat myös nousta ja 
siten vähentää veden virtausta. Oikea vedenkäsittely vähentää putkiston korroosiota, eroosiota, rappautumista jne. 
Sopivin vedenkäsittely on määritettävä paikallisesti järjestelmän tyypin ja prosessiveden paikallisten ominaisuuksien 
mukaan. 
Trane ei ole vastuussa laitteiden vaurioista tai toimintahäiriöistä, jotka johtuvat veden käsittelemättä jättämisestä tai 
väärin käsitellystä vedestä.

Hyväksyttävät veden laaturajoitukset 

PH (25°C) 6,8÷8,0 Kokonaiskovuus 
(mg CaCO3 / l) 

< 200 

Sähkönjohtavuus    
S/cm (25°C) 

< 800 Rauta (mg Fe / l) < 1.0 

Kloridi-ioni 
(mg Cl - / l) 

< 200
Rikki-ioni
(mg S2- / l) Ei yhtään 

Sulfaatti-ioni 
(mg SO24- / l) 

< 200 Ammoniumioni
(mg NH4+ / l) 

< 1.0 

Emäksisyys 
(mg CaCO3 / l) 

< 100
Piidioksidi 
(mg SiO2 / l) 

< 50 

7.4 VAROTOIMENPITEET VESIPUTKIEN JÄÄTYMISRISKIN VARALLE
Laitoksen putket on eristettävä äärimmäisen lämpöhäviön välttämiseksi ja suojaamiseksi sääolosuhteilta. Vesiputkien 
jäätymisongelma voi ilmetä kahdessa eri tilanteessa:

1. Valmiustila, kun tila on päällä, mutta sähköisesti kytketty: tässä tapauksessa yksiköllä on pakkaskestävyys, joka suojaa 
lämmönvaihtimissa ja putkissa paikallisesti esiintyvää jään muodostumista vastaan. Tämä kestävyys ei takaa laitteen 
ulkoisten putkien pakkaskestävyyttä, ne tulee suojata erikseen pakkassuojajärjestelmillä. Trane suosittelee asentamaan 
sulanapitovastuksen jokaiseen ulkoiseen putkeen alla olevan taulukon mukaisesti.  

Lämmityskaapelin vaadittu teho.

dn tuumaa W / m 

8 1/4" 5

10 3/8" 5

15 1/2" 5 

20 3/4" 10

25 1" 13

40 1" 1/2 30

50 2" 50

65 2" 1/2 80

80 3" 120

100 4" 200

125 5" 300

150 6" 450

2. Sähköisesti kytkemätön yksikkö: tässä tapauksessa yksikön pakkaskestävyys ei takaa suojausta. Tarkasta
ja lisää oikea glykolipitoisuus, joka on ilmoitettu kappaleessa: ”etyleeniglykolikorjaustaulukko” (§3.3).
Kysy Trane maahajantuojalta tarvittavat glykolipitoisuudet.



7.5 VAROTOIMENPITEET HYVIN ALHAISIIN ULKOLÄMPÖTILOIHIN
Asennusolosuhteissa, joissa lämpötila on alhaisempi:

Jos varastoidaan, lisää sähkövastukset, jotka lasketaan: 
PrWatt = V x (10 – tmin) / 860 
missä: PrWatt on resistanssiteho (W) ja tmin on alempi lämpötila (°C) 

Jos ei varastoida, pidä veden lämpötila korkeampana kuin 10 ° C lisäämällä termostaattinen vastus, kun teho 
lasketaan tapauksen 1 mukaisesti.

7.6 LÄMMÖNVAIHTIMEN JÄÄTYMISENSUOJA
Järjestelmää suunnitellessa tulisi olla kaksi tai useampia suojausmenetelmiä: 
1. Jatkuva vedenvirtaus putkiston ja vaihtimen sisällä.
2. Lisää sopiva määrä glykolia vesipiiriin.
3. Lisälämmöneristys ja riittävä paljaan putkiston lämmitys.
4. Lämmönvaihtimen tyhjennys ja puhdistus talvikaudella.
Asentajan ja / tai paikallisen huoltohenkilökunnan vastuulla on varmistaa vähintään kaksi edellä kuvattua 
jäätymisenestomenetelmää. Varmista rutiinitarkastusten avulla, että asianmukaista jäätymissuojausta ylläpidetään. 
Edellä mainittujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa joitain laitteen komponentteja. Takuu ei kata 
jäätymisvaurioita.
VAROITUS: Yksikön vesiputkia ei ole suojattu veden jäätymisriskiltä, kun yksikössä ei ole sähköä ja kun yksikön säädin 
ei hallinnoi ulkoisten vesipumppujen tehoa ja ohjausta. Omistajan tai paikallisen huoltohenkilökunnan tulee tarjota 
asianmukaiset ratkaisut jäätymisen estämiseksi.

7.7 LIUOSVERSIOT 

Yksiköitä on saatavana kahdessa liuosversiossa, joille on ominaista kaikkien tärkeimpien liuoskomponenttien 
täydelliset pakkaukset, jotka helpottavat asennusta vähentämällä tarvittavaa aikaa, kustannuksia ja tilaa.

- 1 pumppu ilman säiliötä
- 1 pumppu säiliöllä

Liuostarvikke vaatimukset
- ”Y” mudanerotin (myydään erikseen), koostuu rungosta ja ruostumattomasta teräksestä valmistetusta

sihdistä. Sen kannen takana on vaihdettava suodatin.
- Automaattinen vedentäyttö (myydään erikseen).
- Virtauskytkin (myydään erikseen)

Virtauskytkimet ja mudanerottimet ovat erillisiä ja pakollisia lisävarusteita, jotka urakoitsijan tai 
rakennuksen omistajan on asennettava  yksikön läheisyyteen paluulinjaan.

Tärkeää virtauskytkimille: 
Asenna virtauskytkin vertikaalisesti siten, että kummallakin puolella on vähintään 5 x putken halkaisijan 
verran vaakasuoraa putkea. Älä asenna käyrien, haarojen tai venttiilien läheisyyteen.

Tärkeää mudanerottimille: 
Asenna mudanerotin paluulinjaan. Muutoin lämmönvaihdin voi vaurioitua. 

TÄRKEÄÄ: Virtauskytkin ja mudanerotin ovat pakollisia takuun säilyttämiseksi



7.7.1 Putkikaavio CGB-yksiköille, joissa on 1 pumppu ilman säiliötä 

7.7.2 Putkikaavio CGB-yksiköille, joissa on 1 pumppu ja säiliö 

Suositellut kytkennät asentajalle

Suositellut kytkennät asentajalle

Paine-ero kytkin

Paine-ero kytkin

Lämpötila-anturi

Lämpötila-anturi

Ilmakello

Ilmakello

Paisunta-astia

Paisunta-astia

Painemittari

Painemittari

Varoventtiili (6bar)

Varoventtiili (6bar)

Sulkuventtiili

Sulkuventtiili

Pumppu

Täyttöventtiili

Täyttöventtiili

Pumppu

Tyhjennysventtiili

Tyhjennysventtiili

Takaiskuventtiili

Takaiskuventtiili

Puskurisäiliö

Puskurisäiliö

Paljetasain

Mudanerotin

Virtauskytkin

Virtauskytkin

Mudanerotin

Paljetasain



7.7.3 Putkikaavio CXB-yksiköille, joissa on 1 pumppu ilman säiliötä 

Suositellut kytkennät asentajalle
Paine-ero kytkin

Lämpötila-anturi

Ilmakello

Paisunta-astia

Painemittari

Varoventtiili (6bar)

Sulkuventtiili

Pumppu

Täyttöventtiili

Tyhjennysventtiili

Takaiskuventtiili

Puskurisäiliö

Paljetasain

Virtauskytkin

Mudanerotin



7.7.4 Putkikaavio CXB-yksiköille, joissa on 1 pumppu ja säiliö 

7.8 SÄILIÖN ASENNUSOHJEET
Vesisäiliö toimitetaan tarvittaessa lisävarusteena ja se tulee asentaa seuraavien ohjeiden 
mukaisesti:

A. Poista vesisäiliön kaksi tarkastuspaneelia.
B. Kun yksikkö on nostovaiheessa sijoita tyhjennysputket alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.

Suositellut kytkennät asentajalle

Paine-ero kytkin

Lämpötila-anturi

Ilmakello

Paisunta-astia

Painemittari

Varoventtiili (6bar)

Sulkuventtiili

Pumppu

Täyttöventtiili

Mudanerotin

Tyhjennysventtiili

Takaiskuventtiili

Puskurisäiliö

Paljetasain

Virtauskytkin



C. Sijoita yksikkö vesisäiliön kanssa ryhmään,
linjaa säiliön yläkiinnikkeen reiät jalan alapuolen porausten kanssa varmistaen, että
viemäriputket johdetaan säiliön pohjan rei'istä.



E. Asenna vesisäiliön kaksi tarkastuspaneelia.

D. Kiinnitä pultit.



[qw] 

[Hu] 

Sisäisten pumppujen ominaisuudet 

7.9 PUMPUN OMINAISUUDET 

7.9.1 CGB-pumpun ominaisuudet 

Malli 
Pf qw dpw Ref. Käyrä Paisunta- 

astia F.L.I. F.L.A. Hp Hu 

[kW] [m3/h] [kPa] [l] [kW] [A] [kPa] [kPa] 

CGB 017 16 2,82 15 A 1 0,72 1,3 172 157 

CGB 020 19 3,26 20 A 1 0,72 1,3 158 138 

CGB 025 25 4,23 31 B 1 0,72 1,3 183 152 

CGB 028 28 4,87 23 B 1 0,72 1,3 172 149 

CGB 033 32 5,59 30 B 1 0,72 1,3 114 85 

CGB 036 35 6,10 35 C 1 0,85 1,6 216 181 

CGB 039 38 6,56 40 C 1 0,85 1,6 197 157 

CGB 045 45 7,65 32 D 1 0,91 1,7 191 99 

CGB 050 50 8,53 39 D 1 0,91 1,7 175 76 

TÄRKEÄÄ: Laitteissa, joissa on puskurisäiliö. Lisää painehäviötä 30 kPa, mikä 
tulisi huomioida putkiston ja pumpun mitoituksessa. 

Pf = jäähdytyskapasiteetti (kW)
qw = virtaus (m3/h)
dpw = painehäviö (kPa)
F.L.I. = täyden kuorman sähköteho
F.L.A. = täyden kuorman käyttövirta
Hp = vesipumpun paine
Hu = vesip. käytettävissä oleva paine



[qw] 

[Hu] 

Sisäisten pumppujen ominaisuudet 

7.9.2 CXB-pumpun ominaisuudet 

JÄÄHDYTYSTILA 

Malli 
Pt qw dpw Ref. Curve Paisunta- 

astia F.L.I. F.L.A. Hp Hu 

[kW] [m3/h] [kPa] [l] [kW] [A] [kPa] [kPa] 

CXB 017 15 2,6 9 A 1 0,72 1,3 178 169 
CXB 020 17 2,9 11 A 1 0,72 1,3 169 157 
CXB 025 22 3,8 18 B 1 0,72 1,3 190 172 
CXB 028 25 4,3 13 B 1 0,72 1,3 182 168 
CXB 033 28 4,9 17 B 1 0,72 1,3 172 155 
CXB 036 31 5,3 19 C 1 0,85 1,6 244 224 
CXB 039 33 5,7 22 C 1 0,85 1,6 230 208 

LÄMMITYSTILA 

Malli
Pt qw dpw Ref. Curve Paisunta- 

astia F.L.I. F.L.A. Hp Hu 

[kW] [m3/h] [kPa] [l] [kW] [A] [kPa] [kPa] 

CXB 017 17 3,0 10 A 1 0,72 1,3 167 156 
CXB 020 20 3,5 14 A 1 0,72 1,3 150 137 
CXB 025 27 4,6 23 B 1 0,72 1,3 178 155 
CXB 028 31 5,3 17 B 1 0,72 1,3 163 146 
CXB 033 36 6,1 23 B 1 0,72 1,3 143 121 
CXB 036 40 6,8 27 C 1 0,85 1,6 185 158 
CXB 039 43 7,3 31 C 1 0,85 1,6 159 128 

Pf = jäähdytyskapasiteetti (kW)
qw = virtaus (m3/h)
dpw = painehäviö (kPa)
F.L.I. = täyden kuorman sähköteho 
F.L.A. = täyden kuorman käyttövirta '
Hp = vesipumpun paine
Hu = vesip. käytettävissä oleva paine



7.10 JÄRJESTELMÄN LUONNOKSET

 7.10.1 Järjestelmäluonnos ensiopiirin pumpulla 

TÄRKEÄÄ: virtauskytkin laitoksessa on pakollinen takuun säilyttämiseksi 

7.10.2 Järjestelmäluonnos ilman ensiopiirin pumppua (pumppu yksikössä)

TÄRKEÄÄ: virtauskytkin laitoksessa on pakollinen takuun säilyttämiseksi

Paisunta-astia

Mudanerotin

Virtauskytkin

Täyttöyhde

Varoventtiili

Ilmakello

Tyhjennysyhde

Ensiopiirin pumppu

Toisiopiirin pumppu

Sulkuventtiili

Takaiskuventtiili

PUSKURISÄILIÖ Puhallinpatteri

ASIAKKAAN JÄRJESTELMÄ

ILMASTOINNIN KIERTOVESIPUMPPU



7.10.3 Virtauskytkimen asennus

Riittävän veden virtauksen varmistamiseksi höyrystimen läpi, veden virtauskytkimen asentaminen on pakollista. 
Virtauskytkimen tarkoituksena on pysäyttää yksikkö, jos vesivirta katkeaa, samalla kun suojataan hyörystimen 
jäätymiseltä. Virtauskytkin voidaan asentaa mihin tahansa asentoon kaukana käyristä tai haaroista ja nuolen osoittamaan 
veden virtauksen suuntaan. Asennuksissa vertikaaliseen putkistoon on tarpeen kalibroida laite kompensoimaan lusikan 
paino. Jos yksikkö on asennettu pohjaan huomaa, että kerrostumia voi muodostua. Laite on asennettava suoraan putkeen 
ilman suodattimia, venttiilejä jne.,

Sen halkaisijan on oltava vähintään viisinkertainen sekä ylä- että alavirtaan.
Kielityyppiset virtauskytkimet ovat saatavana lisävarusteina. Ne soveltuvat vaikeisiin olosuhteisiin ja putkiin
halkaisijaltaan 1 ”- 8”. 
Virtauskytkimessä on kosketin, joka urakoitsijan on johdotettava työmaalla.
Tarkista laitteen kytkentäkaavio. Katso ohjeet  ja tiedot sijoittamisesta ja asetuksista virtauskytkinrasian sisäpuolelta.

Asennusohjeet 

11/4” 1 

11/2” 1 

2” 1,2 

21/2” 1,2 

3” 1,2,3 

4” 1,2,3 

5” 1,2,3 

6” 1,2,3 

8” 1,2,3 

Mitat (mm)



8 SÄHKÖKESKUS 
YLEINEN

• Kaikkien kenttällä asennettujen johdotusten on oltava paikallisten määräysten, CE-direktiivien ja ohjeiden mukaisia.
Varmista, että laite täyttää asianmukaiset maadoitusvaatimukset CE: n mukaan.

• Seuraavat standardisoidut arvot - Maksimi amppeerit –Maksimi kilowatit näytetään yksikön tyyppikilvessä.
• Kaikkien kenttällä asennettujen johdotusten on oltava oikein kytkettyjä mahdollisten oikosulkujen varalta.

Varmista, ettei vesi pääse liitoksiin.

Kaikki kaapelit ja liittimet ovat numeroitu yksiselitteisesti sähkökaavion mukaisesti väärinkäsitysten välttämiseksi. 
Kaapeleiden yksilöintijärjestelmä mahdollistaa myös komponentin helpon ja yksiselitteisen tunnistamisen. Jokaisessa 
sähkökeskuksen komponentissa on tunnistemerkintä sähkökaavion mukaisesti. Kaikki kytkennät sähkökeskukseen 
tehdään pohjasta ja ovat varustettu läpivientiholkilla, joka suojaa kaapeleita rikkoutumiselta. Sähkönsyöttö on 400 V / 3ph 
+ n / 50 Hz (TN-S-järjestelmä), eikä lisäsyöttöä tarvita. Virtakaapeleiden sisäänmeno on keskuksen pohjassa, jossa on
irrotettava läpivientilaippa. Sähkönsyöttö ilman nollaa 400 V / 3ph / 50Hz on saatavana lisävarusteena.

Ohjauspiiri saa virran 24 VAC: lla. Jokainen yksikkö on varustettu lisämuuntajalla ohjauspiiriin 230 / 24V. Se ei vaadi 
ylimääräistä sähkönsyöttöä ohjauslaitteille.

Laitteessa on jäätymisenestolämmitin, joka on asennettu suoraan höyrystimeen. Piiriin on asennettu 
kompressorinkampikammion lämmitysvastus, joka pitää öljyn lämpöisenä sekä estää kylmäaineen sitoutumisen öljyyn.  
Lämmitysvastus on päällä, kun yksikölle syötetään virtaa. Yksikkö on varustettu hälytysreleellä, joka muuttaa tilaa aina, 
kun hälytys tapahtuu yhdessä jäähdytyspiireistä. Kytke liittimet laitteen kytkentäkaavion mukaisesti - liitäntä “X” - 
visuaalinen tai äänihälytin tai mikä tahansa ulkoinen valvontajärjestelmä. 

VAK voi seurata sen toimintaa. Katso yksikön kytkentäkaavio.

VAROITUS Vaarallinen jännite kondensaattorilla! Katkaise sähkönsyöttö, myös etäohjaus, ja pura lataus kaikilta moottorin 
käynnistys- ja käyntikondensaattoreilta ennen huoltoa. Noudata asianmukaisia lukitus- / merkintämenetelmiä 
varmistaaksesi, että virtaa ei voida kytkeä vahingossa.

Taajuusmuuntajat tai muut sähköä varastoivat komponentit, jotka on toimitettu Tranen tai muiden toimittajien toimesta: 
katso valmistajien kirjalliset ohjeistukset kondensaattorien purku-/odotusajoista. Varmista sopivalla jännitemittarilla, että 
kaikki kondensaattorit ovat purkautuneet.

Tulovirran katkaisun jälkeen 
-odota viisi (5) minuuttia yksiköillä, jotka on varustettu EC-puhaltimilla tai
-odota kaksikymmentä (20) minuuttia yksiköillä, jotka on varustettu taajuusmuuttajalla (0 V DC)
ennen sisäisiin kompponentteihin koskemista.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.



9 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET
On tärkeää, että käyttäjä on asianmukaisesti koulutettu ja tuntee laitteen ennen työskentelyä laitteella. Tämän 
käyttöohjeen lukemisen lisäksi käyttäjän on tutkittava mikroprosessorin manuaalinen käyttö ja kytkentäkaavio 
ymmärtääksesi käynnistysjärjestyksen, toiminnan, sammutusjaksot ja kaikkien turvalaitteiden toimintakriteerit. Laitteen 
ensimmäisen käyttöönoton aikana valtuutettu teknikko on käytettävissä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja kouluttamaan 
asianmukaista toimintaa. Suosittelemme käyttäjää ylläpitämään rekisteröintitietoja jokaisesta asennetusta yksiköstä, 
kaikista huoltotoimenpiteistä ja määräaikaishuollosta. Jos käyttäjä havaitsee epänormaaleja tai epätavallisia 
käyttöolosuhteita, ota yhteys valtuutettuun huoltoteknikkoon

10 KÄYTTÖÖNOTON ALUSTAVAT MENETTELYT
10.1 KÄYTTÖÖNOTTOTARKISTUS
Ennen yksikön käynnistämistä on tarkistettava kaikki laitteet, jotka käyttävät jäähdytettyä vettä, kuten ilmankäsittely-
yksiköt, pumput jne. Pumpun apukoskettimet ja virtauskytkin on kytkettävä ohjauskeskukseen sähkökaavion osoittamalla 
tavalla. Ennen kuin säädät säätöventtiiliä löysää kyseisen venttiilin säätöruuvi. Avaa kuumakaasuventtiili. Avaa nestelinjan 
sulkuventtiili, joka sijaitsee nestelinjassa. Mittaa imupaine. Jos se on alempi kuin 0,42 MPa jomppaa ja avaa 
magneettiventtiili nestelinjassa. Aseta imupaine arvoon 0,45 MPa ja poista sitten jompperi. Lataa kaikki vesipiirit 
vaiheittain. Käynnistä höyrystimen vesipumppun kertasäätöventtiilin ollessa kiinni ja avaa sitten hitaasti.

Poista ilma vesipiirin korkeista kohdista ja tarkista veden virtaussuunta. Säädä virtaus käyttämällä mittauslaitetta (jos 
sellainen on käytettävissä tai painemittarien ja lämpömittarien lukemien yhdistelmällä. Säädä aloitusvaiheessa venttiili 
painemittarien lukemien paine-erojen perusteella, tyhjennä putket ja suorita sitten hienosäätö paluuveden ja lähtevän 
veden lämpötilaerolla. Venttiili on esisäädetty tehtaalla vedelle höyrystinvesi sisään 12 ° C: ssa ja vesi ulos 7 ° C: seen. 
Tarkista kuormakytkimen ollessa auki (off), että sähkökytkennät ovat tiukasti kiinni. Tarkista mahdolliset kylmäainevuodot. 
Tarkista, että tarrassa olevat sähkötiedot vastaavat verkkovirran tietoja. Tarkista, että käytettävissä oleva lämpökuorma 
on sopiva aloittamiseen.

10.2 KYLMÄAINEEN TIIVIYDEN TARKISTUS
Trane yksiköt lähetetään täytettynä kylmäaineella ja niiden paine on tarkistettava asennuksen jälkeen. Jos järjestelmässä 
ei ollut painetta lisää kylmäaineita (höyryä, kunnes järjestelmä on paineistettu ja etsi vuodot.

Kun vuodot on korjattu tulee järjestelmä kuivata tyhjöpumpulla vähintään 1 mm Hg: n absoluuttista painetta (1 Torr tai 
133,3 Pa. Tämä on pienin suositeltava arvo, jotta järjestelmä voidaan todeta riittävän kuivaksi. 

Vaara Älä käytä kompressoria järjestelmän tyhjöintiin. 

10.3 KYLMÄAINEEN TÄYTÖKSEN TARKISTUS
Trane yksiköt toimitetaan täytettynä kylmäaineella. Jos kuplia näkyy näkölasissa kompressorin käydessä täydellä teholla 
ja tasaisesti, kylmäaineen määrä on riittämätön.



12  TARKISTUSLUETTELO - KÄYTÖN VALVONTA ENNEN ALOITTAMISTA 

PVM: N. 

YKSIKKÖ 

YLEINEN 

YHDENMUKAINEN

 KYLLÄ EI

1 
VESIVERKOSTO ON VALMIS JA VALMIS KÄYTETTÄVÄKSI JA LÄMPÖKUORMA ON SAATAVISSA.

HUOMAA, ETTÄ ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÖNOTTOA EI SAA SUORITTAA, ELLEI JÄRJESTELMÄ OLE 
VALMIS SEKÄ TÄYTETTY.

2 

LAITTEESSA NÄKYY KOLHUJA TAI VAHINGOITTUMISIA ULKOKUORESSA, JOTKA TAPAHTUIVAT
KULJETUKSEN TAI ASENNUKSEN AIKANA. 

JOS KYLLÄ, MÄÄRITÄ ALAPUOLLLE: 

VAROITUS: OTA HUOMIOON, ETTÄ YLLÄ MAINITTUJEN OLOSUHTEIDEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT  
VOIVAT JOHTAA TAKUUN RAUKEAMISEEN. 

3 LAITE ON ASENNETTU MINIMI MITTAISEN ETÄISYYDEN MUKAAN, JOKA ANNETAAN 
MITTAPIIRROKSESSA JA ANNETUSSA TEKNISESSÄ ASIAKIRJASSA.

4 LAITE ON ASENNETU LÄHELLE: AURINKOPANEELEJA, ELEKTRONISIA LÄHETTIMIÄ, ANTENNEJA TAI
MUITA SAMANKALTAISIA LAITTEITA. 

5 LAITE ON SIJOITETTU TÄYDELLISEN TASAISELLE (EI KALTEVALLE) PINNALLE. 

6 TÄRINÄNVAIMENTIMET ON ASENNETTU KONEEN JA LATTIAN VÄLIIN. 

7 

LAITE ILMAISEE VIKOJA TAI VAHINKOJA JOHTUEN MUOKKAUKSISTA TAI MUUTOKSISTA (KONEEN 
PEUKALOINTI / LUVATTOMAT MUUNNOKSET KYLMÄPIIRIIN TAI LIUOSPIIRIIN TAI SÄHKÖKESKUKSEEN TAI 
MUUTOKSET LAITTEEN KÄYTTÖRPARAMETREIHIN) KOLMANNEN HENKILÖN TEKEMÄNÄ ILMAN TRANEN 
KIRJALLISTA LUPAA. LAITTEEN TULEE OLLA YHDENMUKAINEN TRANEN KYTKENTÄKAAVIOIDEN JA TEKNISEN 
DOKUMENTAATION KANSSA), JOS LAITTEEN JA TRANEN VAKIOASENNUKSEN VÄLILLÄ ON 
MERKITYKSELLINEN ERO, OTA YHTEYTTÄ TRANEEN. 

VAROITUS: OTA HUOMIOON, ETTÄ YLLÄ MAINITTUJEN  MUOKKAUKSEN YM. AIHEUTTAMAT VAHINGOT 
SAATTAVAT AIHEUTTAA TAKUUN RAUKEAMISEN.

8 

LAITE ON ASENNETTU HYVIN LÄHELLE MERIYMPÄRISTÖÄ TAI VAARALLISTA
ASENNUSYMPÄRISTÖÄ (VAKAVASTI SYÖVYTTÄVÄ KEMIALLINEN AINE). 

VAROITUS: OTA HUOMIOON, ETTÄ YLLÄ MAINITTUJEN OLOSUHTEIDEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT SAATTAVAT
AIHEUTTAA TAKUUN RAUKEAMISEN. 

9 OLETKO HAVAINNUT HOMETTA, SIENIÄ, BAKTEEREJA, MIKROBEJA. 

ONNETTOMUUDESTA.10 LAITE OSOITTAA MERKKEJÄ VAHINGOISTA, JOTKA  OVAT AIHEUTUNEET: TULVASTA, SALAMOINNISTA, TULESTA,

PAIKKA: 
OSOITE: POSTINUMERO: MAA: 

ASIAKAS: 



SÄHKÖ JA OHJAUS 

YHDENMUKAINEN
 KYLLÄ  EI 

11 LAITTEESEN TUOTU SÄHKÖ JA KAIKKI MERKITYKSELLISET SÄHKÖJOHDOT OVAT OIKEIN LIITETTY. 

12 

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ ON ASENNETTU NIMIKKEEN JA TEKNISEN ASIAKIRJAN MUKAISTEN OHJEIDEN MUKAISESTI.
(SÄHKÖNSUOJA: 230V/400V +/- 10% - VAIHEEN EPÄTASAPAINON MAKSIMI “%” : +/- 2% ).
ON SUOSITELTAVAA TARKISTAA JÄNNITTEEN ARVO KÄYTTÄMÄLLÄ MITTALAITETTA
( VAIHEIDEN VÄLILLÄ SEKÄ JA VAIHEEN JA NOLLAN VÄLILLÄ ) 

13 VAIHEET ON KYTKETTY OIKEASSA JÄRJESTYKSESSÄ. 

14 SÄHKÖKAAPELEIDEN KOOT VASTAAVAT FLA MAX -ARVOA.

15 MOLEMMAT ULKOISET JA SISÄISET SÄHKÖJOHDOT ON KIRISTETTY KUNNOLLA. 

16 
KOMPRESSORIN KAMPIKAMMION LÄMMITTIMET ON KÄYNNISTETTY JA LÄMMITETTY VÄHINTÄÄN 8 TUNTIA ENNEN  
KÄYNNISTYSTÄ. 

17 ELEKTRONINEN VALVONTA (TAI MIKÄTAHANSA LISÄOHJAIN) ON ASENNETTU. 

18 KYTKENTÄJOHDOT OVAT SUOJATTU. 

19 
KAUKO-OHJAUS LAITTEET TAI LIITÄNNÄT ON YHDISTETTY SÄHKÖKESKUKSEEN 
TRANEN KYTKENTÄKAAVIOIDEN MUKAISESTI. 

20 SÄHKÖLAITTEET OVAT VAHINGOITTUMATTOMIA EIVÄTKÄ NÄYTÄ MERKKEJÄ VAURIOISTA. 

21 ELEKTRONISET LAITTEET OVAT VAHINGOITTUMATTOMIA EIVÄTKÄ NÄYTÄ MERKKEJÄ VAURIOISTA. 

22 
ULKOPUOLINEN VESIPUMPPU ON KYTKETTY SÄHKÖISESTI SÄHKÖKESKUKSEEN TRANEN KYTKENTÄKAAVIOIDEN 
MUKAISESTI 

23 SÄHKÖNKULUTUS JA KIERTOVESIPUMPUN LÄMPÖTILA ON NORMAALI.

KYLMÄAINEPIIRI 
MÄÄRÄYSTEN
MUKAISESTI

 KYLLÄ  EI 

24 KAIKKI KYLMÄAINEPIIRIEN LIITÄNNÄT ON KIRISTETTY HYVIN. 

25 
ELEKTRONINEN VUODONILMAISIN TAI KYLMÄAINEPIIRIIN ASENNETTU PAINEMITTARI ON HAVAINNUT 
VUOTOA. 

JOS KYLLÄ, MÄÄRITTELE ALAPUOLELLE: 

26 KOMPRESSORIN ÖLJYINDIKAATTORI OSOITTAA MAKSIMIMÄÄRÄÄ. 

27 
NÄKÖLASIN INDIKAATTORI OSOITTAA VIHREÄÄ 

VAROITUS: KELTAINEN MERKKIVALO OSOITTAA KOSTEUTTA KYLMÄAINEPIIRISSÄ. TÄSSÄ TAPAUKSESSA 
OTA YHTEYTTÄ TRANEEN. 
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VESIPIIRI 
 YHDENMUKAINEN 

 KYLLÄ  EI 

28 

MUDANEROTIN ON ASENNETTU LÄMMÖNVAIHTIMEN PALUUPUTKEEN, ENINTÄÄN 2 METRIN PÄÄHÄN 
LAITTEESTA. 

OTA HUOMIOON, ETTÄ MUDANEROTTIMEN ASENTAMINEN ON PAKOLLISTA. MUDANEROTTIMEEN 
LIITTYVÄT TEKNISET LISÄTIEDOT LÖYTYVÄT TEKNISISTÄ ASIAKIRJOISTA.

29 VIRTAUSKYTKIN ON ASENNETTU JA SÄHKÖISESTI KYTKETTY. OTA HUOMIOON, ETTÄ VIRTAUSKYTKIMEN
ASENTAMINEN ON PAKOLLISTA. 

30 
VESIJÄRJESTELMÄN VENTTIILIT ON AVATTAVA. HUOMAA, ETTÄ  JOS  KONEESSA ON VIRTA PÄÄLLÄ 
(TAI VALMIUSTILASSA) PUMPUT KÄYNNISTYVÄT, JOS VEDEN LÄMPÖTILA ON 4°C TAI ALLE. 
VENTTIILIEN SULKEMINEN VOI SIKSI AIHEUTTAA VAKAVIA VAURIOITA. 

31 TYHJENNYSVENTTIILIT ON ASENNETTU MATALIMPAAN KOHTAAN. 
AUTOMAATTISTEN TYHJENNYSVENTIILEIDEN KÄYTTÖ ON SUOSITELTAVAA. 

32 
AUTOMAATTISET TAI MANUAALISET ILMANPOISTOVENTTIILIT ON ASENNETTU . 

AUTOMAATTISET TAI MANUAALISET ILMANPOISTOVENTTIILIT ON ASENNETTU KORKEIMPAAN KOHTAAN. 

33 

LIUOSPIIRI ON TÄYTETTY JA ILMATTU. 

LAITOS TULEE OLLA PUHDISTETTU MUUTAMAAN KERTAAN ENNEN KONEEN KÄYNNISTÄMISTÄ. 
LÄMMÖNVAIHTIMEN VIEREEN ASENNETTU MUDANEROTIN TULEE OLLA PUTSATTU ENNEN KONEEN KÄYNNISTÄMISTÄ
KUNNES OIKEA DELTAT ON VARMISTETTU JA LIUOSPAINE ON YHDENMUKAINEN JÄRJESTELMÄN 
PAINE-EROJEN KANSSA. 
LISÄ TEKNISET TIEDOT LÖYDÄT TRANEN ASIAKIRJOISTA JA  ENSIMMÄISEN KÄYNNISTYKSEN
MENETTELYTAVOISTA. 

34 
LIUOSLIITÄNNÄT KONEESEEN OVAT KONEEN NIMIKKEEN JA MITTAPIIRUSTUSTEN VAATIMUSTEN MUKAISET 
(KUUMAN VEDEN PALUU, KUUMAN VEDEN LÄHTEVÄ, KYLMÄN VEDEN PALUU JA KYLMÄN VEDEN LÄHTEVÄ). 

35 PALJETASAIN ON ASENNETTU LIUOSLIITÄNTÖIHIN, VESIPUTKIEN JA KONEEN VÄLISTEN 
VÄRÄHTELYIDEN MINIMOIMISEKSI. 

36 SULKUVENTTIILIT ON ASENNETTU LIUOSPIIRIIN. 

37 PAISUNTASÄILIÖ ON ASENNETTU LIUOSPIIRIIN. PAISUNTASÄILIÖN KAPASITEETTI ON YHTENEVÄINEN 
VESIVOIMALAN KAPASITEETIN KANSSA. 

38 LÄMPÖMITTARI JA PAINEMITTARIT OVAT ASENNETTU LIUOSPIIRIIN,  PALUU- JA LÄHTEVÄÄN LINJAAN

39 LIUOSPIIRI ON ESTEETÖN JA RAJOITTEETON. 

40 

PUSKURISÄILIÖT ON ASENNETTU LIUOSPIIRIIN. PUSKURISÄILIÖIDEN ASENTAMINEN ON ERITTÄIN 
SUOSITELTAVAA KONEEN OPTIMAALISEN KÄYTÖN TAKAAMISEKSI. 

MÄÄRITÄ KUUMAN PUSKURISÄILIÖN KAPASITEETTI:LT  

MÄÄRITÄ KYLMÄN PUSKURISÄILIÖN KAPASITEETTI:LT 

41 

VAROVENTTIILI ON ASENNETTU PALUU- JA LÄHTEVÄN VEDEN PUTKIEN VÄLIIN.

VAROITUS: PAINEISKUN VÄLTTÄMISEKSI, VAROVENTTIILIN TULEE OLLA ASETETTU
VESIPIIRIN VAKIO LIIKEPAINEEN MUKAAN. 

42 

LISÄLÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON ASENNETTU VESIPIIRIIN, JOTTA VÄLTETÄÄN KONEEN KÄYNNISTÄMINEN
ALLE 18°C:LLA VEDELLÄ.  JOS LAITE ON LÄMPÖPUMPPU KÄYTÖSSÄ, TULEE LAUHDEVEDEN LÄMPÖTILAN OLLA  
 YLI 18°C ENNEN KÄYNNISTÄMISTÄ. 

VAROITUS: KONE EI SAA IKINÄ TOIMIA (EI EDES HETKELLISESTI) PALUUVEDELLÄ,
JONKA LÄMPÖTILA ON ALLE 18°C. 

43 JÄÄNESTOSUOJAT ON ASENNETTU VESIPIIRIIN (SÄHKÖISET LÄMMITTIMET ON ASENNETTU VESIPUTKIIN JA
SÄILIÖIHIN. 
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LISÄÄ TEKNISIÄ TIETOJA LÖYTYY TEKNISISTÄ DOKUMENTEISTA. OTA 
HUOMIOON, JÄÄNESTOSUOJAT OVAT PAKOLLISIA ULKOILMAN LÄMPÖTILAN OLLESSA ALLE 3°C.

44 VESIPIIRI ON TÄYTETTY ETYLEENIGLYKOLILLA. ETYLEENIGLYKOLI “%” TULEE OLLA YHDENMUKAINEN
TEKNISISSÄ ASIAKIRJOISSA ESITETTYJEN TIETOJEN KANSSA. 

45 KAIKKI VESIPUTKET OVAT MAADOITETTU (JOTTA VÄLTETÄÄN NORMAALISTA POIKKEAVIA JÄNNITTEITÄ, 
JOTKA VOIVAT AIHEUTTAA VAARALLISTA SYÖPYMISTÄ). 

46 HÖYRYSTIMEN VEDENVIRTAUS ON YHDENMUKAINEN TRANEN TEKNISISSÄ ASIAKIRJOISSA ESITETTYJEN 
TIETOJEN KANSSA. 

47 VESIPUMPUT ON OIKEIN ASETETTU VESIVOIMALAN VIRTAUKSEN, SAATAVILLA OLEVAN VERKOSTON PAINEEN JA
PAINEHÄVIÖN MUKASESTI. 

48 PUMPUN SIIPIPYÖRÄT OVAT MEKAANISESTI ESTÄMÄTTÖMÄT JA TUKKEUTUMATTOMAT (VAPAA KAIKISTA 
RAJOITTEISTA ELI PÄÄSEVÄT PYÖRIMÄÄN VAPAASTI.) 

PVM: VALTUUTETTU PALVELU:
NIMI JA ALLEKIRJOITUS 

  ASIAKAS: 
NIMI JA ALLEKIRJOITUS 
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12.1 KYLMÄAINEEN TÄYTTÖ 
12.1.1 Kylmäaineen vaihtaminen yksikön ollessa pysäytettynä ja tyhjiössä (kylmäaineen täyttö on 
suoritettava nestemäisessä muodossa) 
Avaa rotalockventtiili täysin auki (niin kauan kuin mahdollista), jotta se sulkee huoltoyhteen. Kytke kylmäainepullo 
huoltoyhteeseen kiristämättä liitosta. Sulje puoliksi nestesulkuventtiili. Jos piiri on kuivattu ja se on tyhjiössä, käännä 
kylmäainepullo ylösalaisin, jotta täytös menee nestemuodossa. Punnitse ja täytä sopiva määrä. Avaa venttiili kokonaan. 
Käynnistä yksikkö ja anna sen käydä täydellä teholla muutama minuutti. Tarkista, että nestelasi on kirkas eikä siinä näy 
kuplia. Varmista, että läpinäkymättömyys ilman kuplia johtuu nesteestä eikä höyrystä. Laitteen oikea toiminta 
mahdollistaa 4 - 7 ° C: n tulistumisen ja 4 - 8 ° C: n alijäähtymisen. Liian korkeat tulistusarvot voivat johtua kylmäaineen 
vajauksesta, kun taas korkeat alijäähdytysarvot voivat tarkoittaa ylitäytöstä. Täytön jälkeen on aiheellista tarkistaa, että 
yksikkö käy ilmoitettujen arvojen sisällä: kun yksikkö toimii tasaisesti täydellä teholla, mittaa imulinjan lämpötila 
paisuntaventtiilin pulpin jälkeen; lue höyrystimen paineen tasapaino matalapainepainemittarista ja vastaava kylläinen 
lämpötila. Tulistuminen on yhtä suuri kuin tällä tavalla mitattujen lämpötilojen välinen ero. Mittaa sitten nesteen lämpötila  
lauhduttimen jälkeisestä lähdöstä ja lue paineen tasapaino lauhduttimen korkeapainemittarista ja vastaava kylläinen 
lämpötila. Alijäähdytys on ero näiden lämpötilojen välillä. 
VAROITUS! Kun kylmäainetta lisätään älä sulje mitään ohjausjärjestelmää ja anna veden kiertää höyrystimessä jään 
muodostumisen välttämiseksi.

Kylmäainetäyttö nestemuodossaKylmäainepiirikaavio tyhjiöpumppu kytkettynä



12.1.2 Kylmäaineen vaihtomenettely yksikön ollessa käynnissä (kylmäaineen täyttö 
kaasumuodossa) 

VAROITUS! Täytä vain kaasua. Älä täytä nestettä, sillä se saattaa vaurioittaa kompressoria.

Liitä kylmäainepullon letku huoltoventtiiliin kiristämättä liitosta. Ilmaa letkut ja kiristä liitos. Täytä jokaista piiriä, kunnes 
nestelasi ei enää kupli. Nyt yksikössä on vaadittu täytös. Varmista, ettet ylitäytä piiriä. Ylitäytös johtaa suurempaan 
käyntipaineeseen, suurempaan virrankulutukseen ja mahdollisiin kompressorin vaurioihin. 

Merkkejä vajaasta kylmäaineen täytöksestä ovat: 
Alhainen höyrystymispaine. 
Korkea tulistuminen imulinjassa sekä kuumakaasussa (edellä mainittujen rajojen ulkopuolella). 
Alijäähdytyksen matala arvo. 
Tässä tapauksessa lisää kylmäainetta R410A. Järjestelmässä on täyttöyhde paisuntaventtiilin ja höyrystimen välillä. 
Täytä kylmäainetta, kunnes olosuhteet palautuvat normaaliksi. Muista vaihtaa täyttöventtiilin hattu.
TÄRKEÄÄ! 
Jos yksikköä ei ole varustettu integroidulla pumpulla, älä sammuta ulkoista pumppua, ennen kuin viimeisen 
kompressorin sammuttamisesta on kulunut 3 minuuttia. Pumpun liian aikainen sammutus aiheuttaa virtauskytkimen 
hälytyksen.

13 KÄYNNISTYS 

13.1 ESIVALMISTELUT
Ennen laitteiden käyttöönottoa on erittäin tärkeää tarkistaa, että kaikki kappaleessa 12  “TARKISTUSLUETTELO - 
KÄYTÖN VALVONTA ENNEN ALOITTAMISTA” kuvatut toimenpiteet ovat suoritettu oikein. 

Tarkista lisäksi, että kaikki mekaaniset ja sähköiset liitännät on asennettu oikein ja kiristetty. Erityistä huomiota 
tulee kiinnittää pääkomponenteihin (kompressorit, lämmönvaihtimet, puhaltimet, sähkömoottorit ja 
kiertovesipumppu). Ennen yksikön käynnistämistä kiristä mahdolliset löysät liitokset. 

Öljylämmittimet on aktivoitava vähintään 8 tuntia ennen käyttöönottoa. Varmista, että kompressorien kuori on kuuma. 
Avaa kompressorin venttiili ja kylmäainepiirin venttiili, jotka saattavat olla suljettu täyttöä varten. Ohjaa kaikkia 
laitteeseen kytkettyjä koneita.
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13.2 KÄYNNISTYS
Käynnistä kone painamalla ON / OFF-painiketta. Noin 20 sekunnin kuluttua ensimmäinen kompressori käynnistyy. 
Kompressorin sammumisesta kestää 360 sekuntia ennen kuin sama kompressori voi käynnistyä uudelleen. 
Tarkista puhaltimien ja scroll kompressorien pyörimissuunta. Jos suunta ei ole oikea, vaihda syöttövaiheiden 
järjestystä. Varmista, että kaikki turva- ja hallintalaitteet toimivat oikein. Säädä höyrystimestä tulevan veden lämpötilaa 
ja muuta tarvittaessa säätöasetusta. Tarkkaile öljytasoa.

13.3 LAITTEEN LÄMMITYS
Kaikkien laitteen komponenttien pitämiseksi hyvässä kunnossa ja niiden käytön optimoimiseksi on tarpeen nostaa 
järjestelmä oikeaan lämpötilaan ennen kuin jäähdytysenergiaa vapautetaan laitoksille.
Seuraavat vaiheet on tehtävä tämän suorittamiseksi:

* käynnistä kone
* odota, että lämpötilassa oleva vesi saavuttaa asetetun käyttölämpötilan
* käynnistä kuormat
Noudata yllä mainittua menettelytapaa joka kerta, kun järjestelmä pysäytetään niin kauan, että sen sisältämän
veden lämpötila nousee.

13.4 ÖLJYNTÄYTÖN HALLINTA
Kaikkiin Trane yksiköihin asennetut kompressorit ovat täytetty tehtaalla öljyllä, jonka kemialliset vakausominaisuudet 
ovat erittäin hyvät, joten voiteluöljyä ei tarvitse vaihtaa usein.                                                                                      
Scroll kompressorit ovat varustettu näkölasilla, josta voi tarkastaa öljyn määrän. Tandem- tai triojärjestelmissä kiinnitä 
erityistä huomiota öljyn tasoihin. Öljyn tasojen ei tarvitse olla täysin samat, kunhan ne ovat näkölasin rajaviivojen 
sisäpuolella. 

Jos kompressorin sähkömoottorissa on oikosulku tai palaminen tai kompressorissa on vika, tulee tarkastaa 
voiteluöljyn happamuus, ja puhdistaa kylmäainepiiri happamuuden vähentämiseksi asettamalla esimerkiksi 
palamisjätesuodatin ja vaihtaa kylmäainepiirin öljy. 

13.5 KÄYNNISTYSMENETTELY

1) Kytkimen ollessa kiinni (OFF), avaa sähkökeskus ja sulje kompressori (katso yksikön kytkentäkaavio). Sulje keskus, aseta kytkin
asentoon “ON” (yksikön virran aikaan saamiseksi).
2) Odota mikroprosessorin ja ohjauksen alkamista. Varmista, että öljyn lämpötila on tarpeeksi kuuma. Öljyn lämpötilan on

oltava vähintään 5 ° C korkeampi kuin kompressorin kylmäaineen kyllästymislämpötila.
3) Aseta laite kohtaan “ON” ja odota, kunnes näytössä näkyy"päällä "ON).
4) Kytke pumput päälle (jos taajuusmuuntajalla) maksimi nopeudelle.
5) Varmista, että höyrystimen kuormitus on suunnitelman mukainen ja korjaa tarvittaessa. Häviön tulee olla standardin mukainen.

Mittapisteet ovat täyttöyhde höyrystimessä ja höysytimen jälkeen lähtöpuolella.
6) Tarkista, ettei suodattimissa ole ilmaa ja tyhjennä sitten järjestelmä.
7) Palauta pumpun tehdasasetukset.
8) Sammuta virta (valmiustila) ja varmista, että pumput pysähtyvät noin 2 minuutin kuluttua. Varmista, että paikallinen lämpötilan

asetusarvo on asetettu vaadittuun arvoon painamalla Asetukset (Set) painiketta.

9) Käännä pääkytkin asentoon “OFF”. Avaa keskus. Aktivoi kompressorit uudelleen. Sulje keskus. Käännä pääkytkin asentoon
“ON” (yksikön virran palauttamiseksi).

10) Odota mikroprosessorin ja ohjauksen käynnistymistä.
11) Kun kompressori käynnistetään odota noin minuutti, kunnes järjestelmä vakautuu.
12) Tarkista kylmäaineen matala- ja korkeapaineet.
13) Varmista, että kylmäainepiirin vakauttamiseen tarvittavan ajan kuluttua paisuntaventtiiliä ennen olevassa näkölasissa ei näy
kuplia ja että kosteuden ilmaisin näyttää 'Kuiva' (Dry). Kuplat näkölasissa voivat viitata kylmäaineen vähyyteen, liialliseen
painehäviöön nestekuivaimen läpi tai paisuntaventtiilin jumiutuminen täysin auki -asentoon.
14) Tarkista näkölasin lisäksi myös piirin ohjausparametrit:

a) - Kompressorin ylikuumeneminen
b) - Kompressorin kuumakaasun liiallinen tulistuminen
c) – Lauhdutinkennosta poistuvan nesteen alijäähtyminen
d) - Höyrystymispaine
c) - Lauhteen paine
15) . Mikroprosessori aktivoi sammutusprosessin, joka vie muutaman sekunnin. Kahden minuutin kuluttua
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kompressorin sammuttamisesta mikroprosessori sammuttaa pumpun. Älä kytke pois päävirtaa, jotta se ei sammu. 
Mittaa paine- ja lämpötilamittausvälineille sopivalla mittalaitteella arvot, joissa on eri pti-arvot, ja tee vertailu lukemalla 
vastaavat arvot suoraan säätimen näytöltä.
16) Jos haluat sammuttaa laitteen väliaikaisesti (sammuttaa päivittäin tai viikonloppuisin) aseta laite säätimestä
valmiustilaan (laitteen mukana toimitetussa kytkentäkaaviossa esitetyt liittimet) tai avaa liittimen X etäyhteys (liittimen
X asentaminen etäkytkimestä) tai aseta höyrystimen ja kompressorin vastusten aikavyöhykkeet.

14 KUNNOSSAPITO
Kunnossapitotoimenpiteet ovat välttämättömiä yksiköiden toiminnan kunnossa pitämiseksi sekä puhtaasti toiminnallisesti 
että energisesti kannalta. Jokaisessa Trane-yksikössä on lokikirja, jossa käyttäjä tai konehuoltoon valtuutettu henkilö voi 
pitää kaikki vaadittavat muistiinpanot Trane-yksikön historiallisen lokin pitämiseksi. Päiväkirjan muistiinpanojen puuttumista 
voidaan pitää todisteena huolimattomasta huollosta.

14.1 YLEINEN

1 

TÄRKEÄÄ! 
Seuraavassa suositeltujen tarkistusten lisäksi suosittelemme pätevöitetyn henkilön suorittamaan säännöllisiä 
tarkastuskäyntejä yksikölle, jotta yksikkö pysyy optimaalisella suorituskyvyn ja tehokkuuden tasolla sekä estetään vikoja 
varhaisessa vaiheessa. 
Erityisesti suosittelemme: 
4 vuosittaista tarkastusta yksiköihin, jotka toimivat noin 365 päivää / vuosi (neljännesvuosittain)
2 tarkastusta vuodessa yksiköille, joilla on kausiluonteinen toiminta noin 180 päivää / vuosi (yksi kauden aloitus ja 
puolivälissä) 
1 vuosittainen tarkastus yksiköille, joiden kausittainen käyttö on noin 90 päivää / vuosi (alkava kausiluonteinen)
On tärkeää, että alkuperäisen käynnistyksen aikana ja määräajoin käytön aikana suoritetaan tarkastukset ja 
rutiinitarkastukset. Niiden joukossa on myös tarkistettava imu- ja lauhde- sekä nestelinja, mukaanlukien näkölasi. Tarkista 
yksikön säädin käymällä säätimen parametrit läpi. Tarkista yksikön tulistumisen ja alijäähtymisen toiminta normaaleissa 
olosuhteissa. Suositeltu rutiinihuolto-ohjelma näkyy tämän luvun lopussa, kun taas käyttöohjeiden korttikokoelma on 
tämän oppaan lopussa. On suositeltavaa tallentaa viikottain kaikki yksikön käyntiarvot. Näiden tietojen kerääminen on 
erittäin hyödyllistä teknikolle, jos tarvitaan teknistä tukea. 

Kompressorin huolto
TÄRKEÄÄ! Tämän tarkastuksen  saa suorittaa vain pätevä ja koulutettu henkilö. Tärinäanalyysi on hieno työkalu 
kompressorin mekaanisten olosuhteiden tarkistamiseen. On suositeltavaa tarkistaa tärinän arvo heti käynnistyksen 
jälkeen ja määräajoin vuosittain.

Kompressorin sähkökytkennät
On erittäin tärkeää, että kaikki kompressorit on kytketty oikein, jotta kompressorit pyörivät oikeaan suuntaa. Nämä 
kompressorit eivät saa pyöriä väärään suuntaa. Varmista oikea pyörimissuunta / vaihejärjestys kiertosuuntamittarilla. Jos 
johdotus on väärin, kompressori aiheuttaa liiallista melua eikä pumppaa ja se ottaa noin puolet normaalista virrasta. 
Kompressori tulee myös erittäin kuumaksi, jos sen annetaan käydä pitkään.

HUOMIO: Älä "paina" kompressoria pyörimisen tarkistamiseksi, koska väärä kierto voi aiheuttaa kompressorin 
moottorin vian vain 4 - 5 sekunnissa!
Kompressorien virheellisestä pyörimisestä viittaa kompressorimoduulin laukaisu, meluisa toiminta, ei kehitä paine-eroa 
kylmäjärjetelmässä, jonka voi todeta mittareista sekä alhainen ampeerien ottaminen.

Kompressorin vaihtaminen
Jos jäähdytyslaitteessa kompressori on vaurioitunut, suorita vaihtaminen seuraavasti: Jokaisessa kompressorissa on 
nostosilmukat. Molempia nostosilmukoita on käytettävä viallisen kompressorin nostamiseen. Kompressorin mekaanisen 
vian jälkeen on tarpeen vaihtaa öljy jäljellä olevaan ehjään kompressoriin ja vaihtaa myös nestekuivain. Kompressorin 
sähkömoottorin oikosulun jälkeen on myös vaihdettava jäljellä olevan ehjän kompressorin öljy ja nestekuivain sekä 
lisättävä imusuodatin (palamisjäte suodatin). Varmista, että kompressorin kampikammionlämmitin on asennettu oikein 
kompressoriin. Lämmitin auttaa estämään kuivia käynnistyksiä.
Huomio: Älä muuta kylmäaineputkistoa millään tavalla, koska se voi vaikuttaa kompressorin voiteluun.

Kylmäainejärjestelmän avoinnaoloaika
Yksiköt käyttävät POE-öljyä, joten kylmäainejärjestelmän avoinnaoloaika on pidettävä mahdollisiman lyhyenä.  Suositellaan 
noudattamaan seuraavaa menettelyä: Jätä uusi kompressori sinetöidyksi, kunnes se on valmis asennettavaksi koneeseen. 
Järjestelmän pisin avoinna oloaika riippuu ympäristöolosuhteista, mutta se ei saa ylittää yhtä (1) tuntia. Kytke avoin 
kylmäaineletku kosteuden imeytymisen minimoimiseksi. Vaihda aina nestekuivain. Älä jätä POE-öljysäiliöitä auki, vaan pidä 
ne aina sinetöityinä.
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14.2 NESTEVARAAJAN SILMÄMÄÄRÄINEN TARKASTUS 
Piirin sisällä olevasta paineesta aiheutuvat riskit on eliminoitu tai (kun se ei ole mahdollista) suojalaitteiden avulla 
eliminoitu. On tärkeää tarkistaa määräajoin näiden laitteiden tila ja suorittaa komponenttitarkastukset ja uudelleenasennus 
seuraavasti.
Tarkista nestevaraajan tila vähintään kerran vuodessa.
On tärkeää tarkistaa, että pinta ei ruostu ja ettei korroosiota tai muodonmuutoksia ole näkyvissä.
Jos pintaista hapettumista ja korroosiota ei hallita ja lopeteta, aiheutuu paksuuden pienenemistä ja vastaavasti 
vastaanottimen mekaanisen vastuksen pienenemistä.
Käytä suojaavia antioksidanttimaalia tai tuotteita.

14.3 VAKIOVALVONTA 
Kennojen puhdistus on pakollista säännöllisesti yksikön oikean toiminnan varmistamiseksi. Saastuminen ja muut 
jäännösmateriaalin puhdistukset auttavat pidentämään kennojen ja koko yksikön käyttöikää.

Toiminnan kuvaus     Suositeltu 
lähtökohta 

Kompressoreiden öljytason tarkistus kuukausittain 

Paluulämpötilan tarkistus (ylikuumeneminen) kuukausittain 

Vesipiirien oikea täytös kuukausittain 

Puhaltimien ja kompressorien moottoreiden
sähköisen tulon tarkistus kuukausittain 

Virtalähteen ja lisävirtajännitteen 
tarkistus kuukausittain 

Kylmäaineen täytös, tarkista näkölasi kuukausittain 

Kompressoreiden kampikammion lämmitysvastukset

tarkistus
kuukausittain 

Kiristä kaikki sähköliitännät kuukausittain 

Kennojen puhtaus kuukausittain 

Kompressorien ja nestepiirin 
magneettiventtiilin tarkistus puolenvuoden

      välein 
Säätötermostaatin kalibroinnin 
tarkistus ja turvallisuus neljännesvuosittain 

Puhaltimien ja kompressorien 
kontaktorien tilan tarkistus 

neljännesvuosittain 

Höyrystimen lämmittimen toiminnan tarkistus neljännesvuosittain 

Moottorin ja tuulettimen laakerien 
melutarkistus

puolenvuoden 
  välein 

Painesäiliöiden tilan tarkistus vuosittain 

Lämpötila- ja paineanturit – Laite toimitetaan tehtaalta kaikilla alla luetelluilla antureilla. Tarkista säännöllisin väliajoin, 
että niiden lukemat ovat oikeita (painemetrit, lämpömittarit); oikeat lukemat tarvittaessa säätimen näytöllä. Hyvin 
kalibroidut anturit varmistavat laitteen paremman tehokkuuden ja pidemmän käyttöiän.
Huomio: katso säätimen käyttö- ja huolto-ohjekirjasta täydellinen kuvaus sovelluksista, asetuksista ja säädöistä.
Kaikki anturit on esiasennettu ja kytketty säätimeen. Kunkin anturin kuvaukset on lueteltu alla:
Lähtevän veden lämpötila-anturi –Tämä anturi sijaitsee höyrystimen lähtevän veden liitännässä ja sitä käytetään 
jäätymissuojaukseen.
Tulevan veden lämpötila-anturi –Tämä anturi sijaitsee höyrystimen paluuvesiliitännässä ja sitä käytetään paluuveden 
lämpötilan tarkkailemiseen.
Säädin käyttää sitä yksikön kuormituksen ohjaamiseen järjestelmän lämpökuorman mukaan. 

Ulkoilman lämpötila-anturi–Tämän anturin avulla voidaan seurata ulkoilman lämpötilaa säätimen näytöltä.
TÄRKEÄÄ:  
Vain jos kone on varustettu edistyneellä ohjaimella (Dixell iPRO -ohjaintyyppi) asennetun yksikön ollessa CXB ja 
samanaikaisesti vaaditaan matalan ympäristölämpötilan sarjaa - 15 ° C tai jos Multimanager Järjestelmä vaaditaan, sekä 
korkeapaineanturi että matalapaineanturi yhdessä kahden kompressorin kuumakaasulämpötila-anturin kanssa (yksi 
kompressorin toimitusta kohden) asennetaan iPRO-ohjaimen tuloiksi. Kaikissa muissa tapauksissa yksikkö on varustettu 
perusohjaimella Dixell iCHILL ja vain yksi paineanturi on asennettu ohjaustulona. Elektronisen paisuntaventtiilin 
(vakiona) käyttö on Carel EVD -käyttöä ja sen omina tuloinaan on lämpötila-anturi ja paineanturi.
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iCHILL paineanturi –Tämä antaa mahdollisuuden seurata kylmäainepiirin kiertoon kohdistuvaa painetta  
kääntöventtiilin (VIC) ja kennon välillä, joka on yhteinen CGB / CXB-kylmäainepiireille. Tämä anturi on iCHILL tulo-
ohjain, johon laitteiden ohjaus perustuu.   
iPRO korkeapaineanturi –Tämä antaa mahdollisuuden seurata toimituspainetta ja ohjata laiteita. Jos lauhdepaine 
nousee, säädin säätelee piirikuormitusta, jotta se voi toimia, vaikka se olisi tukehtunut. Se auttaa täydentämään 
öljynhallintalogiikkaa.
iPRO matalapaineanturi –Tämän avulla voidaan seurata kompressorin imupainetta yhdessä matalapainehälytysten 
kanssa. Se auttaa täydentämään öljynhallintalogiikkaa.  
iPRO kompressorin kuumakaasulämpötila-anturi – Tämä antaa mahdollisuuden seurata kompressorin 
kuumakaasulämpötilaa ja öljyn lämpötilaa. Säädin sammuttaa kompressorin hälytyksen sattuessa, jos 
kuumakaasulämpötila saavuttaa 120 ° C. Tämä asennetaan vain CXB: hen ja siinä tapauksessa, että vaaditaan matalan 
ympäristön sarja -15 ° C: seen saakka.
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14.4 MÄÄRÄAIKAISHUOLTO 

Toimintojen luettelo Viikko Kuukausi (merkintä 1) Vuosi (merkintä 2) 

Yleinen: 

 Tiedonkeruutoiminto (3) X 

Tarkasta silmämääräisesti vaurioiden ja / tai löysyyden varalta X 

 Lämmöneristyksen kunnon tarkistaminen X 

Puhdista ja maalaa tarvittaessa X 

Vesianalyysi (6) X 

Sähköinen: 

 Tarkista laitteen oikea toiminta X 

Tarkista kontaktorien kuluminen - Vaihda tarvittaessa X 

 Tarkista kaikkien sähköliittimien kireys - Kiristä tarvittaessa X 

 Puhdista sähkökeskuksen sisäosa X 

Komponenttien silmämääräinen tarkastus ylikuumenemisen varalta X 

 Tarkista kompressorin toiminta ja sähkövastus X 

Mittaaa kompressorimoottorin eristysvastus käyttäen Megger mittalaitetta X 

Kylmäainepiiri: 

Suorita kylmäainevuoto tarkastus X 

Tarkista näkölasista kylmäaineen virtaus - (ei saa kuplia) X 

Tarkista suodatinkuivaimen painehäviö X 

Tarkista öljynsuodattimen painehäviö (5) X 

Suorita kompressorin värähtelyjen analyysi X 

Suorita kompressorin öljyn happamuusanalyysi (7) X 

 Lauhdutusosa: 

Lauhdutinkennon puhdistus (4) X 

Tarkista, että puhaltimet on kiristetty X 

Tarkista kennojen lamellit - kampaa tarvittaessa X 

Huomautukset: 
1)  Kuukausihuollon tulee sisältää viikottaiset toiminnot.
2)  Vuosittainen (tai kunkin kauden ensimmäinen) huolto, sisältää kaikki viikottaiset ja kuukausittaiset toimet.
3)  Yksikön arvot tulisi kirjata joka päivä.
4)  Kennon puhdistusta voidaan tarvita useammin paikoissa, joissa ilmassa on suuri hiukkaspitoisuus.
5) Vaihda öljynsuodatin, kun sen painehäviö saavuttaa 2,0 palkkia.
6) Tarkista liuenneiden metallien varalta.
7) TAN (kokonaishappoluku): 0.10: 

 0.10 - 0.19: välillä

> 0.19:

Ei toimintaa
Suodattimien uudelleen sijoittaminen antasidiksi  
tapahtuu 1000 käyttötunnin jälkeen. Jatka 
suodattimien vaihtamista, kunnes TAI ei laske alle 0,10.
Öljyn, öljynsuodattimen ja nestekuivaimen vaihto, katso 
säännöllisin väliajoin.
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15 SUOSITTELUT VARAOSAT

Alla on luettelo suositeltavista osista. Trane on käytettävissänne suosittelemaan erityistä lisävarusteluetteloa 

tilauksesta, mukaan lukien varusteen osanumero. 

1 VUOSI 
        OSAT   MÄÄRÄ 

Sulakkeet (kaikki) 
Nestekuivaimet (kaikki) 

Magneettiventtiilit (1 per tyyppi) 

Elektroniset  
paisuntaventtiilit (1 per tyyppi

Painekytkimet (1 per tyyppi) 

Painemittarit (1 per tyyppi 

Kontaktorit ja releet (1 per tyyppi) 

Lämpösuojat (1 per tyyppi) 

Kampikammion lämmitysv. (1 per tyyppi) 

4-tieventtiili (1 per tyyppi) 

Takaiskuventtiili (1 per tyyppi) 

Näkölasi (1 per tyyppi) 

Puhaltimet ja moottorit (1 per tyyppi) 

2 VUOSI 
       OSAT    MÄÄRÄ 

Sulakkeet (kaikki) 

Suodatinkuivaimet (kaikki) 

Magneettiventtiilit (kaikki) 

Elektroniset 
paisuntaventtiilit (kaikki) 

Painekytkimet (kaikki) 

Painemittarit (kaikki) 

Kontaktorit ja releet (kaikki) 

Lämpösuojat (kaikki) 

Kampikammion lämmitysvast. (kaikki) 

4-tieventtiili (1 per tyyppi) 

Takaiskuventtiili (1 per tyyppi) 

Näkölasi (1 per tyyppi) 

Puhaltimet ja moottorit (1 per tyyppi) 

Sähkökomponentit (kaikki) 

Kompressorit (1 per tyyppi) 

5 VUOSI 
        OSAT    MÄÄRÄ 

Sulakkeet (kaikki) 

Suodatinkuivaimet (kaikki) 

Magneettiventtiilit (kaikki) 

Elektroniset 
paisuntaventtiilit (kaikki) 

Painekytkimet (kaikki) 

Painemittarit (kaikki) 

Kontaktorit ja releet (kaikki) 

Lämpösuojat (kaikki) 

Kampikammion lämmitysvast. (kaikki) 

4-tieventtiili (1 per tyyppi 

Takaiskuventtiili (kaikki) 

Näkölasi (kaikki) 

Puhaltimet ja moottorit (kaikki) 

Sähkökomponentit (kaikki) 

Kompressorit (kaikki) 

Lämmönvaihdin (1 per tyyppi) 
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16 VIANHAKU 

X X E 
Virheellinen yhteys tai avoimet 
koskettimet

Tarkista jännite ja sulje 
koskettimet.

X X E Ulkoisen luvan puute
Tarkista vesipumpun ja 
painekytkimen toiminta. Ilmaa 
järjestelmä.

X X K 
Uudelleen käynnistyksen esto 
ajastin aktiivinen Odota 5 minuuttia, että ajastin 

antaa luvan.

X X S Viallinen anturi Tarkista ja vaihda tarvittaessa. 

A Yksikkö ei 
käynnisty 

Käyttötermostaatin 
luvan puute

Koneen lämpötila, pyynnin 
puute; varmista kalibrointi. 

Korkea- tai matalapaine 
pressostaatti on lauennut Katso kohdat D-E. 

 X  X   E Viallinen kompressori   Katso kohta B. 

B Kompressori ei 
käynnisty

X X E Kompressori oikosulussa tai jumissa Uusi kompressori. 

X X E 
Tarkista jännite kompressorin 

Kompressorin kontaktori on jännitteetön  kontaktorin kelan yli
ja kelan jatkuvuus.

X X E Virtapiiri auki 

Tutki ja tarkista syy. Onko 
pumpun, puhaltimen, 
kompressorin ja muuntajan 
johdotuksissa tai käämeissä 
oikosulkuja.

X E Moottorin lämpösuoja lauennut 

Kompressori on toiminut kriittisessä  
tilassa tai piirissä ei ole kylmäainetta: 
Varmista, että olosuhteet ovat 
toimintarajoissa. Kylmäaine vuoto: 
katso kohta G.

ze

C  
Kompressori 
käynnistyy ja 
sammuu samantien

X   X E Vähimmäistoimenpiteet Katso kohta E. 

 X   X E Kompressorin kontaktori viallinen Tarkista ja korvaa tarvittaessa

Asetuspisteen tai differentiaalin 
kalibrointiarvot

Muokkaa niitä taulukkojen 
mukaisesti.

 X  X  E Kylmäaineen puute     Katso kohta G 

X X K 

X X E 

 X   X K 

X X K Jäätymissuojatermostaatin Tarkista veden lämpötila 
luvan puute

X X E Jäätymisvaara anturi viallinen Tarkista toiminta. 

X X E 

Automaattisulake lauennut Tarkista onko kompressorin tai 
muuntajan johdoissa tai käämeissä

 oikosulku

Mahdollinen syy Todennäköinen syy 

Kuka voi tehdä 
korjaavia toimia 

U = käyttäjä
S = erikoistunut 

henkilöstö

Jäähdytys Lämmitys Oire 
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X K 
D Kompressori ei 
käynnisty,koska 
korkeapainekytkin 
on lauennut

X 

X 

E 

K 

Lauhdutinkenno tukossa, 
ilman virtausnopeus on liian 
pieni

Puhallin ei toimi

Kiertovesipumppu tukossa

X E Kiertovesipumppu viallinen

X X E 

X X E 

Poista lika kennosta 
ja ilmavirran esteet.

Katso kohta F. 

Avaa pumpun tukos. 

Tarkista pumppu ja vaihda 
tarvittaessa. 

Ei-tiivistyviä kaasuja on 
kylmäainepiirissä

Talteenota kylmäaine, tyhjiö piiri 
ja täytä kylmäaineella. 

Kylmäaineen suodatin on tukossa Tarkista ja vaihda.

X X E Kylmäaineen suodatin on tukossa Tarkista ja vaihda. 

Kuka voi tehdä 
korjaavia toimia

Oire Jäähdytys Lämmitys K = käyttäjä Todennäköinen syy Mahdollinen ratkaisu
E =  erikoistunut 

henkilö 

X X E Painekytkin epäkunnossa Tarkista ja korvaa. 

X X E Ylitäytetty kylmäainepiiri Talteenota ylimääräinen kylmäaine.

X X E Painekytkin epäkunnossa Tarkista ja vaihda..

X X E Täytä kone kokonaan Katso kohta G. 

Kenno tukossa, ilmanvirtausnopeus 
on liian pieni Poista lika kennosta.

X K 

E  
Kompressori ei 
käynnisty, koska 

Kiertovesipumppu tukossa 

Kiertovesipumppu tukossa

Avaa pumpun tukos. 

Tarkista pumppu ja korvaa 
tarvittaessa.

matalapainekytkin 
on lauennut X E Höyrystimen kennossa jäätä               Katso kohta O. 

X E Höyrystinpuhallin ei toimi Katso kohta F. 

Paisuntaventtiili, joka 
ei toimi oikein Tarkista ja vaihda tarvittaessa 

X  X  E Kosteuden esiintyminen 
kylmäainepiirissä

F Puhaltimet eivät 
 käynnisty 

X X E 
Puhaltimen kontaktori 
on jännitteetön.  

Tarkista kontaktorin kelan yli 
kulkeva jännite ja kelan jatkuvuus.

X X E 
Lähtöjännitteen puute
säätöpuhaltimen nopeudesta

Tarkista liittimet, vaihda tarvittaessa 

X X E Lämpösuoja puhaltimen sisällä 
Tarkista puhaltimen kunto ja 
ilman lämpötila laitteen käytön 
aikana. 

X X E Puhallinmoottori viallinen Tarkista ja vaihda. 

X X E Löysät sähköliitännät Tarkista ja kiristä. 

Tarkista kylmäainepiiri 
vuotoilmaisimella, kun piiri on 
paineistettu noin 4bar. Korjaa, 
tyhjennä ja täytä uudelleen.

Kylmäainepiiri vajaaE X X G Kaasun puute 

Vaihda nestekuivainNestekuivain on tukossa E X X 
I Jäätä nestekuivaimen
jälkeen nesteputkessa

X K 

X E 

X X E 

Vaihda nestekuivain, tyhjiö ja täytä 
uudelleen
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 X  X  E  Kylmäainevuoto Katso kohta G. 

L Laite toimii   X   X  K Tarkista asetus. 

  jatkuvasti 
 X   X   E Liiallinen lämpökuorma Vähennä lämpökuormitusta  koskaan 

 X   X E  Kompressori ei anna tehoa Tarkista, vaihda tai uudista. pysähtymättä

  X  X  E Nestekuivain on tukossa Vaihda uuteen. 

M Kone toimii X  X  E Alhainen kylmäaineen määrä Katso kohta G. 

Paisuntaventtiili, joka 
ei toimi oikein Vaihda uuteen

N Huurretta 
kompressorin 
imuputkessa

X E Kiertovesipumppu tukossa Avaa pumpun tukos.

X  X  E Kiertovesipumppu viallinen Tarkista pumppu ja vaihda 
tarvittaessa. 

X  X  E Alhainen kylmäaineen määrä Katso kohta G. 

X  X  E Nestekuivain on tukossa Vaihda uuteen. 

O Epänormaaleja 
ääniä havaittu 
järjestelmässä

X  X  E Kompressori äänekäs Tarkista ja vaihda tarvittaessa

X  X  E Paneelit tärisevät  Kiinnitä kunnolla 

P YKSIKKÖ EI 
KÄYNNISTY 

Sähkönsyötössä on väärä 
vaihejärjestys Vaihda vaihejärjestys

Mahdollinen ratkaisuTodennäköinen syy 

Kuka voi tehdä 
korjaavia toimia  

K = Käyttäjä 
E = Erikoistunut henkilö

Jäähdytys Lämmitys Oire 

X  X  E 

X   X  E 

Käyttötermostaatin virheellinen 
asetus 



17 VIRHEELLINEN KÄYTTÖ
Kone on suunniteltu ja rakennettu tuottamaan maksimaalinen turvallisuus laitteen 
läheisyydessä sekä kestämään aggressiivisia ympäristöolosuhteita. Puhaltimet ovat 
suojattu ritilällä. Jäännösriskit ilmoitetaan varoitustarroilla.

TURVALLISUUSYMBOLIT 

 VAARA:  VAARA:       VAARA: 
Yleinen vaara  Lämpötila Liikkuvat osat

 VAARA: 
Sähköisku

Trane optimoi kotien ja rakennusten suorituskyvyn ympäri maailmaa. Ingersoll Randin liiketoiminta, joka 
on johtaja turvallisten, mukavien ja energiatehokkaiden ympäristöjen luomisessa ja ylläpidossa. Trane 
tarjoaa laajan valikoiman edistyneitä hallintalaitteita ja LVI-järjestelmiä, kattavia rakennuspalveluita ja osia. 
Lisätietoja osoitteessa www.Trane.com. 

Trane noudattaa jatkuvaa tuote- ja tuotetietojen parantamista ja pidättää oikeuden muuttaa suunnittelua ja teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

© 2018 Trane   Kaikki oikeudet pidätetään CG-
SVX043A-GB  Kesäkuu 2018 
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