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01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v
souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
strane <B> prema Certifikatu <C>.

Jean-Pierre Beuselinck
Director
Ostend, 2nd of January 2012
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CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.
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<C>

DAIKIN.TCF.025E4/10-2011
<B>

<A>

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v
súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

17 mÔdeklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
18 rÔdeclară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
19 oÔz vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
20 xÔkinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
21 bÔдекларира на своя отговорност, че оборудването, за което се отнася тази декларация:
22 tÔvisiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 vÔar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 kÔvyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 wÔtamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu donanımının aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ΔÂ¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

* = , -, 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

EWAQ005ADVP***, EWAQ006ADVP***, EWAQ007ADVP***,
EWYQ005ADVP***, EWYQ006ADVP***, EWYQ007ADVP***,

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

09 uÔзаявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
10 qÔerklærer som eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
11 sÔdeklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
12 nÔerklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 jÔilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
14 cÔprohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
15 yÔizjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
16 hÔteljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 aÔdeclares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
02 dÔerklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 fÔdéclare sous sa seule responsabilité que l’équipement visé par la présente déclaration:
04 lÔverklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 eÔdeclara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
06 iÔdichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
07 gÔ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ô ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 pÔdeclara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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EWAQ007ADVP

EWYQ005ADVP
EWYQ005ADVP
EWYQ007ADVP

Balené chladiče vody chladené vzduchom a
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1.1.

Všeobecné informácie

Ďakujeme vám za nákup tohto chladiča Daikin.
Táto jednotka je skonštruovaná pre vonkajšiu inštaláciu a používa sa
na kúrenie alebo chladenie. Jednotka je skonštruovaná na kombináciu s vetracími jednotkami alebo jednotkami na úpravu vzduchu pre
klimatizačné účely.
Tepelné čerpadlo a verzie len chladenie
Tento model chladičov sa skladá z dvoch hlavných verzií: verzia
tepelného čerpadla (EWYQ) a verzia len chladenie (EWAQ), ktoré sú
k dispozícii v 3 štandardných veľkostiach (5 kW, 6 kW a 7 kW).
Prídavná možnosť ohrievacej pásky OP10
Obidve verzie sú tiež k dispozícii s prídavnou možnosťou ohrievacej
pásky (OP10) pre ochranu vnútorného vodovodného potrubia pri
nízkych vonkajších teplotách.

1.2.

Rozsah tohto návodu

Tento návod popisuje postupy vybalenia, inštalácie a pripojenia všetkých modelov EWA/YQ, ako aj pokyny pre údržbu a odstraňovanie
porúch jednotky.

1.3.

Identifikácia modelu

7. Údržba ..................................................................................... 14
7.1.
7.2.

Chladiaca jednotka....................................................................... 14
Číslicový regulátor........................................................................ 14
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Všeobecné pokyny ....................................................................... 15
Všeobecné symptómy .................................................................. 15
Kódy chýb..................................................................................... 16

9. Technická špecifikácia ............................................................. 17
9.1.
9.2.

Všeobecne ................................................................................... 17
Elektrická špecifikácia .................................................................. 17

PRED INŠTALÁCIOU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE
TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD USCHOVAJTE VO
VAŠOM DOSAHU PRE NESKORŠIE POUŽITIE.

-H-

Prídavná možnosť
ohrievacia páska
Čerpadlo je obsiahnuté

8. Odstránenie porúch ................................................................. 15
8.1.
8.2.
8.3.

P

Menovité napätie (1P, 230 V, 50 Hz)
Hlavná/minimálna zmena
Zobrazenie výkonu kúrenia/chladenia (kW)(a)
Chladivo R410A
A = len chladenie,
Y = kúrenie a chladenie
Európske chladiče vody
(a) Viď "9. Technická špecifikácia" na strane 17, kde nájdete presné hodnoty.

NESPRÁVNA
INŠTALÁCIA
ALEBO
ZAPOJENIE
ZARIADENIA PRÍP. PRÍSLUŠENSTVA MÔŽE MAŤ ZA
NÁSLEDOK ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
VZNIK SKRATU, NETESNOSTÍ, POŽIARU ALEBO
INÝCH ŠKÔD NA ZARIADENÍ. POUŽÍVAJTE LEN
PRÍSLUŠENSTVO, VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO A
NÁHRADNÉ DIELY VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU
DAIKIN, KTORÉ SÚ ŠPECIÁLNE URČENÉ NA POUŽITIE
S
TÝMTO
ZARIADENÍM.
NECHAJTE
ICH
NAINŠTALOVAŤ ODBORNÍKOM.
POKIAĽ MÁTE NEJAKÉ POCHYBNOSTI TÝKAJÚCE SA
INŠTALÁCIE ALEBO POUŽITIA, JE NUTNÉ SA VŽDY
SPOJIŤ S VAŠIM PREDAJCOM SPOLOČNOSTI DAIKIN,
ABY VÁM PORADIL A POSKYTOL INFORMÁCIE.
Pôvodný návod je v anglickom jazyku. Všetky ostatné jazyky sú
prekladmi originálneho návodu.
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Návod na inštaláciu

1

2.

Príslušenstvo
1

2
1x

Použitie 2

3
1x

4
1x

Použitie na chladenie a kúrenie v miestnosti s izbovým termostatom
vhodným na prepínanie chladenie/kúrenie pripojeným k jednotke.

5
1x

1x

T
1 2

6

7
2x

8
1x

1x

Návod na inštaláciu

5

Tlakomer

Návod na obsluhu

6

Uzatvárací ventil

3

Nálepka so schémou
zapojenia (vnútorný horný kryt
jednotky)

7

Ventil spúšťania tlaku

8

Vodný filter

Súprava diaľkového ovládača
(číslicový regulátor, 4 upínacie
skrutky a 2 zástrčky)

9

Prípojka potrubia, samec/
samec 1/2"

7
FCU1
FCU2
FCU3
1

Typický príklad použitia

Tieto príklady použitia sú určené len na účely ilustrácie.

Použitie 1
■

Použitie na vykúrenie a chladenie miestnosti (bez termostatu).

DC
1 2

3 4

5

5

7

FCU1

FCU2

FCU3

M

M

M

RT1

RT2

RT3

6

1

Reverzné tepelné čerpadlo

2

Doskový výmenník tepla

3

Expanzná nádoba

4

Čerpadlo

5

Uzatvárací ventil

6

Ventil s motorovým pohonom
(dodáva zákazník)

6

1x

2

3.

5

9

1

4

3 4

7

Reverzné tepelné
čerpadlo

2

Doskový výmenník
tepla

3

Expanzná nádoba

4

Čerpadlo

5

Uzatvárací ventil

6

Kolektor
(dodáva zákazník)

7
FCU1..3

T

Uzatvárací ventil
Jednotka na úpravu
vzduchu (dodáva
zákazník)
Izbový termostat alebo
izbový termostat
s prepínačom
chladenie/kúrenie
(dodáva zákazník)

Prevádzka čerpadla, kúrenie a chladenie priestorov (chladenie
priestorov a kúrenie s izbovým termostatom vhodným pre
prepínanie chladenie/kúrenie pripojeným k jednotke)
Podľa ročného obdobia si zákazník na izbovom termostate (T)
vyberie chladenie alebo kúrenie. Tento výber nie je možný pri
ovládaní z užívateľského rozhrania.
Ak sa požaduje chladenie/kúrenie priestoru pomocou izbového
termostatu (T), čerpadlo spustí prevádzku a jednotka sa prepne
do "režimu chladenia"/"režimu kúrenia". Aby sa dosiahla cieľová
teplota studenej alebo teplej vody, spustí sa vonkajšia jednotka.
Izbový termostat vykoná nastavenie ZAP/VYP režimu prevádzky kúrenia alebo chladenia a nedá sa to vykonať ovládaním
z používateľského rozhrania jednotky.
Nezabudnite pripojiť vedenia termostatu na správne
svorky (viď "5.10.4. Pripojenie kábla termostatu" na
strane 10).

Obkročný ventil

FCU1..3

Jednotka na úpravu
vzduchu (dodáva
zákazník)

DC

Číslicový regulátor

RT1..3

Izbový termostat
(dodáva zákazník)

Číslicový regulátor (DC) je nainštalovaný vo vnútri a umožňuje používateľovi zapínať alebo vypínať jednotku (1), voliť režim chladenia
alebo kúrenia (len v prípade modelu s tepelným čerpadlom) a
nastavovať teplotu vody. Ak sa jednotka zapne, dodáva vodu
s nastavenou teplotou do jednotiek s ventilátorom (FCU1..3).

Návod na inštaláciu
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4.

Prehľad konštrukcie jednotky

4.2.

Hlavné komponenty
3 1

4.1.

2

Otvorenie jednotky

Aby ste pri inštalácii alebo údržbe získali prístup ku všetkým hlavným
komponentom, musíte odobrať horný a čelný kryt jednotky.
■

Aby ste mohli otvoriť horný kryt (1), je nutné uvoľniť 6 skrutiek a
horný kryt zdvihnúť.

■

Aby ste mohli otvoriť čelný kryt (2), je nutné uvoľniť štyri skrutky
a čelný kryt uvoľniť.

10
11a

6x

6

1

7

2

18
8
11b

9 18 9

9
9
5
4
13
12

4x
1

■

Aby ste mali prístup dovnútra spínacej skrine – napr. pre
pripojenie na mieste inštalácie – musíte odobrať servisný panel
spínacej skrine (3). Preto je nutné uvoľniť dve skrutky a servisný
panel spínacej skrine zdvihnúť.
Pred odobratím servisného panela spínacej skrine
vypnite elektrické napájanie.

2x

Spínacia skriňa
Spínacia skriňa obsahuje pripojovacie svorky elektrického
napájania a číslicového regulátora ako aj hlavné elektronické a
elektrické diely jednotky.

2

Hlavný vypínač
Hlavný vypínač umožňuje vypnúť elektrické napájanie jednotky.

3

Výmenník tepla

4

Vstupná vodovodná prípojka (1" MBSP)

5

Výstupná vodovodná prípojka (1" MBSP)

6

Čerpadlo
Čerpadlo prečerpáva vodu vo vodovodnom okruhu.

7

Expanzná nádoba (6 litrov)
Voda v okruhu vody sa so zvyšujúcou teplotou rozpína.
Expanzná nádoba stabilizuje zmeny tlaku súvisiace so zmenou
teploty vody tak, že poskytuje dostatok voľného priestoru
k vyrovnaniu zmeny objemu vody.

3
8

Servisná prípojka expanznej nádoby
Servisná prípojka v prípade potreby umožňuje pripojenie fľaše
so suchým dusíkom na nastavenie predbežného tlaku v expanznej nádobe.

9

Vypúšťací a plniaci ventil (2x)

10

Odvzdušňovací ventil
Vzduch, ktorý zostal v systéme chladiacej vody, sa automaticky
vypustí pomocou tohto odvzdušňovacieho ventilu.

11

Snímače teploty vody
Dva snímače teploty určujú vstupnú teplotu vody (11a) a
výstupnú teplotu vody (11b).
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12

Vstup kábla číslicového rregulátora

13

Prívod elektrického napájania

Návod na inštaláciu

3

Ohrievacia páska OP10 (prídavná možnosť, nie je zobrazená)

5.

Inštalácia jednotky

Ohrievacou páskou sa obaľuje potrubie a tým chráni výparník a
vodovodný okruh jednotky pred zamrznutím pri nízkych
vonkajších teplotách.

5.1.

Výber miesta inštalácie

5.1.1.
4.3.

Nie je zobrazené. Zobrazenie pripojenia uvedeného príslušenstva k
vodovodnému systému nájdete v časti "5.6.4. Pripojenie vodného
okruhu" na strane 7.
15

Všeobecné pokyny

Príslušenstvo

Tlakomer

■

Nezabudnite uskutočniť vhodné opatrenia, ktoré
zabránia, aby vonkajšia jednotka slúžila ako úkryt pre
malé živočíchy.

■

Malé živočíchy, ktoré prídu do styku s elektrickými
súčiastkami, môžu spôsobiť vznik poruchy, dymu
alebo požiaru. Poučte prosím zákazníka, aby
udržiaval priestor okolo jednotky v čistom stave.

Tlakomer umožňuje odčítať tlak vody vo vodovodnom okruhu.
16

Vodný filter
■

Jednotka je určená na inštaláciu vonku.

■

Zvoľte dostatočne pevné miesto, aby bolo schopné uniesť
hmotnosť a vibrácie jednotky ako aj také miesto, ktoré
nezosilňuje prevádzkovú hlučnosť zariadenia.

■

Toto zariadenie je určené pre odborníkov alebo vyškolených
používateľov v obchodoch, v odvetví svietidiel a na farmách,
prípadne pre začiatočníkov na komerčné a domáce používanie.

■

Hoci hluk vytvorený jednotkou počas prevádzky je nízky,
zabráňte inštalácii na miestach, kde aj nízka úroveň hluku môže
rušiť (napr. okná na spálni, terasy).

■

Vyberte miesto, kde horúci vzduch vychádzajúci z jednotky
nespôsobí problémy.

■

Okolo vstupu a výstupu vzduchu musí byť dostatok miesta pre
prúdenie vzduchu a nesmú tam byť žiadne prekážky exhaust
(viď "5.1.2. Inštalácia v blízkosti stien alebo prekážok" na
strane 4).

■

Zariadenie nie je určené na používanie v prípadnom výbušnom
prostredí.

Svorky káblov umožňujú upevniť káble elektrického vedenia na
mieste inštalácie ku spínacej skrini.

■

Miesto inštalácie musí byť v bezpečnej vzdialenosti od miest
s možným únikom plynu.

Svorkovnica

■

Jednotku a prívodné šnúry sieťového napájania umiestnite
najmenej 3 metre od televíznych a rozhlasových prijímačov.
Toto opatrenie je nutné ako prevencia pred rušením obrazu a
zvuku uvedených zariadení.

■

V prímorských oblastiach a ďalších miestach so slanou
atmosférou môže životnosť jednotky skrátiť korózia. Zabráňte
priamemu pôsobeniu vetra prichádzajúceho od mora.

■

Pretože z vonkajšej jednotky odteká voda, pod jednotku
neumiestňujte žiadne predmety, ktoré je nutné chrániť pred
vlhkosťou.

Vodný filter odstraňuje nečistotu z vody a tým zabraňuje
poškodeniu čerpadla alebo upchatiu výparníka. Vodný filter je
nutné pravidelne čistiť. Viď "7. Údržba" na strane 14.
17

Ventil spúšťania tlaku (bezpečnostné zariadenie)
Ventil spúšťania tlaku zabraňuje nadmernému tlaku vody vo
vodovodnom okruhu (≥3 bar).

4.4.
18

Bezpečnostné zariadenia
Snímač a vypínač prietoku
Spínač prietoku kontroluje prietok vo vodovodnom okruhu a
chráni výmenník tepla pred zamrznutím a čerpadlo pred
poškodením. V prípade, že sa nedosiahne požadovaný minimálny prietok, jednotka sa vypne.

4.5.
19

20

Komponenty spínacej skrine
Svorky káblov

Svorkovnica umožňuje jednoduché pripojenie elektrického
vedenia na mieste inštalácie.

19
20

5.1.2.

Inštalácia v blízkosti stien alebo prekážok

■

Ak je stena alebo iná prekážka v ceste vstupu alebo výstupu
jednotky, musia sa dodržiavať vzdialenosti uvedené na
obrázkoch nižšie.

■

Výška steny na výstupnej strane môže byť najviac 1200 mm.
Bočný pohľad

Pohľad zhora
>100
(*)

>100
(*)

>350

≤1200

>350

>350

14

>50
(*) Pri servise v budúcnosti sa odporúča na nasávacej strane jednotky
predpokladaż potrebu väčšieho priestoru na servis v porovnaní s
minimálnym prevádzkovým priestorom 100 mm.

Návod na inštaláciu
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5.1.3.

Výber miesta v chladnom podnebí

5.3.

Pri prevádzke jednotky pri nízkych vonkajších teplotách
zaistite dodržiavanie nasledovných pokynov.
■

Zabráňte pôsobeniu vetra:
• Jednotku nainštalujte stranou vstupu vzduchu smerom ku
stene. Jednotku nikdy neinštalujte na miestach, kde by
mohla byť strana vstupu vzduchu vystavená priamemu
pôsobeniu vetra.
• Na stranu výstupu vzduchu jednotky nainštalujte clonu.

■

V oblastiach so silným snežením zvoľte miesto inštalácie tam,
kde sneh neovplyvní prevádzku jednotky.
Inštalujte veľký prístrešok.

Tento výrobok obsahuje fluorizované skleníkové plyny, ktorých sa
týka takzvaný Kyoto protokol. Nevypúšťajte plyny do ovzdušia.
Typ chladiva:

R410A

GWP(1) hodnota:

1975

(1)

GWP = global warming potential (potenciál globálneho oteplenia)

Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku jednotky.

5.4.

Plocha pre inštaláciu musí byť dostatočne pevná a rovná, aby
pri prevádzke jednotky nedochádzalo k vibráciám a vzniku
hluku.

2

Uistite sa, že je jednotka nainštalovaná do vodorovnej polohy.

3

Pripravte 4 sady základových skrutiek, matíc a podložiek M8
alebo M10 (dodáva zákazník).

Nezabudnite chrániť vodovodný okruh pred zamrznutím. Viď
"5.6.5. Ochrana vodovodného okruhu pred zamrznutím" na
strane 7.

4

Jednotku bezpečne upevnite pomocou základových skrutiek
podľa inštalačného nákresu.
Kotviace skrutky je najlepšie zaskrutkovať natoľko, aby
vystupovali asi 20 mm nad povrchom základu.

5.1.4.

Nákres inštalácie jednotky

>50

1170
367

>350
69 137

580

20

■

Montáž jednotky

1

Nainštalujte podstavec.

Jednotku nainštalujte dostatočne vysoko nad
zemou, aby nebola ponorená do snehu.

Dôležité informácie týkajúce sa použitého
chladiva

4
3

>100

360 330

5.5.

Vypúšťanie

Keď je treba zaistiť vypustenie, dodržte nasledovné postupy.
■

Dva vypúšťacie otvory sú umiestnené na spodnej doske
jednotky, viď "5.1.4. Nákres inštalácie jednotky" na strane 5
(vypúšťaciu zátku a vypúšťaciu hadicu dodáva zákazník).

■

V chladných krajoch nepoužívajte s jednotkou vypúšťaciu
hadicu. Inak môže vypúšťaná voda zamrznúť a upchať
vypúšťanie. V prípade, že je použitie vypúšťacej hadice
nevyhnutné z rôznych dôvodov, odporúča sa použiť ohrievaciu
pásku, aby sa vypúšťanie chránilo pred zamrznutím.

350

1

2

Priestor pre údržbu
1

Upevňovacie otvory

2

Vypúšťacie otvory (Ø18 mm)

3

Prívod vody

4

Výstup vody

Aby sa zabezpečila optimálna prevádzka jednotky, musia sa
dodržiavať zobrazené vzdialenosti. Pre dosiahnutie jednoduchého
prístupu v dobe inštalácie alebo údržby jednotky, môže byť posunutá
ďalej od stien alebo prekážok.

5.2.

Inšpekcia, manipulácia a vybalenie jednotky

■

Jednotka je zabalená v kartóne upevnenom páskami.

■

Pri dodaní je nutné jednotku skontrolovať a v prípade poškodenia okamžite informovať reklamačného zástupcu dopravcu.

■

Skontrolujte, či sú priložené všetky časti príslušenstva jednotky
(viď "2. Príslušenstvo" na strane 2).

■

Jednotku v pôvodnom obale dopravte čo najbližšie ku konečnému miestu montáže, aby nedošlo k jej poškodeniu počas
prepravy.

■

Po vybalení sa jednotka môže správne umiestniť použitím
rukovätí umiestnených na oboch koncoch jednotky.
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5.6.
5.6.1.

Vodovodné potrubie
Kontrola vodného okruhu

Jednotky sú vybavené prívodom a vypúšťaním vody pre pripojenie
ku vodnému okruhu. Tento vodovodný okruh musí nainštalovať
technik s osvedčením a musí spĺňať všetky európske a národné
predpisy.
Jednotku je možné používať len v uzavretých vodovodných systémoch. Použitie v otvorených vodovodných
okruhoch môže viesť k značnej korózii vodovodného
potrubia.

Návod na inštaláciu

5

Pred pokračovaním v inštalácii jednotky je nutné skontrolovať
nasledovné body:
■

S jednotkou sú dodané dva uzatváracie ventily. Na uľahčenie
servisu a údržby nainštalujte jeden na prívode vody a druhý na
výstupe vody z jednotky.

■

Vypúšťacie kohúty musia byť umiestnené na najnižších
miestach systému, aby bolo možné úplné vypustenie okruhu.
Dva vypúšťacie ventily sú k dispozícii vo vnútri jednotky.

■

Na všetkých najvyšších bodoch systému musia byť nainštalované vzduchové ventily. Ventily musia byť umiestnené v bodoch,
ktoré sú ľahko prístupné za účelom údržby. Vo vnútri jednotky je
umiestnený automatický odvzdušňovací ventil. Skontrolujte, či
tento odvzdušňovací ventil nie je príliš dotiahnutý tak, že nie je
možné automatické odvzdušnenie vodovodného okruhu.
Dbajte na to, aby komponenty nainštalované v potrubí na mieste
inštalácie mohli odolať tlaku vody.

5.6.2.

Pg=(H/10+0,3) bar
Kontrola maximálneho dovoleného objemu vody
Pri určení maximálneho dovoleného objemu vody v celom okruhu
postupujte nasledovne:
1

Pre vypočítaný predbežný tlak (Pg) určite príslušný maximálny
objem vody použitím grafu, ktorý je uvedený nižšie.

2

Skontrolujte, či celkový objem vody v celom okruhu vody je nižší
než táto hodnota.

Ak to tak nie je, expanzná nádoba vo vnútri jednotky je príliš malá pre
túto inštaláciu.

Kontrola objemu vody a predbežný tlak
expanznej nádoby

Jednotka je vybavená expanznou nádobou s objemom 6 litrov, ktorá
má predbežný tlak 1 bar.
Pre zaistenie správnej prevádzky jednotky sa musí nastaviť
predbežný tlak expanznej nádoby a skontrolovať minimálny ako aj
maximálny objem vody.
1

Predbežný tlak (Pg) sa musí nastaviť v závislosti od maximálneho
výškového rozdielu inštalácie (H) a vypočíta sa tak, ako je uvedené
nižšie:

Skontrolujte, či je celkový objem vody v inštalácii minimálne 10 l:

2.5

2
pre-pressure [bar]

■

Výpočet predbežného tlaku expanznej nádoby

EWAQ

1.5

1
EWYQ

POZNÁMKA

U väčšiny klimatizačných aplikácií by takýto
minimálny objem vody poskytoval uspokojivý
výsledok.

0.5
0.3
0 10

Pri kritických procesoch alebo v miestnostiach
s vysokým tepelným zaťažením môže byť
potrebný dodatočný objem vody.
2

Použitím tabuľky uvedenej nižšie určite, či expanzná nádoba
vyžaduje nastavenie predbežného tlaku.

3

Použitím tabuľky a pokynov uvedených nižšie určite, či je
celkový objem vody v inštalácii nie je pod maximálnym
dovoleným objemom vody.

≤7 m

>7 m

≤300 l (EWAQ)
≤170 l (EWYQ)

Nevyžaduje sa nastavenie
predbežného tlaku

Požadované činnosti:
• predbežný tlak sa musí
zvýšiť, vypočítajte podľa
"Výpočet predbežného
tlaku expanznej nádoby"
• skontrolujte, či objem vody
nie je nižší, než maximálny
dovolený objem vody
(použite graf uvedený
nižšie)

>300 l (EWAQ)
>170 l (EWYQ)

Požadované činnosti:
• predbežný tlak sa musí
znížiť, vypočítajte podľa
"Výpočet predbežného
tlaku expanznej nádoby"
• skontrolujte, či objem vody
nie je nižší, než maximálny
dovolený objem vody
(použite graf uvedený
nižšie)

Expanzná nádoba jednotky je
príliš malá pre inštaláciu.

(a) Výškový rozdiel inštalácie: výškový rozdiel (m) medzi najvyšším miestom
vodovodného okruhu a jednotkou. Ak je jednotka umiestnená na najvyššom
mieste inštalácie, za výšku inštalácie sa považuje 0 m.

Návod na inštaláciu
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100

150

200
250
300
350
maximum water volume [l]

400

450

= Predbežný tlak
= Maximálny objem vody

Príklad 1
Model jednotky s tepelným čerpadlom je nainštalovaný 5 m pod
najvyšším miestom vo vodovodnom okruhu. Celkový objem vody vo
vodovodnom okruhu je 100 l.
V tomto príklade nie je potrebná žiadna činnosť ani nastavenie.
Príklad 2

Objem vody

Výškový
rozdiel
inštalácie(a)

50

Model jednotky s tepelným čerpadlom je nainštalovaný 4 m pod
najvyšším miestom vo vodovodnom okruhu. Celkový objem vody vo
vodovodnom okruhu je 190 l.
Výsledok:
■

Keďže 190 l je viac ako 170 l, predbežný tlak sa musí znížiť (viď
tabuľka uvedená vyššie).

■

Požadovaný predbežný tlak je:
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (4/10 + 0,3) bar = 0,7 bar

■

Príslušný maximálny objem vody sa môže odčítať z grafu.
približne 200 l.

■

Keďže celkový objem vody (190 l) je pod maximálnym objemom
vody (200 l), expanzná nádoba pre túto inštaláciu postačuje.

5.6.3.

Nastavenie predbežného tlaku expanznej
nádoby

Ak je nutné zmeniť nastavený predbežný tlak expanznej nádoby
(1 bar), dodržte nasledovné pokyny:
■

Na nastavenie predbežného tlaku expanznej nádoby používajte
len suchý dusík.

■

Nevhodné nastavenie predbežného tlaku expanznej nádoby
vedie k poruche systému. Preto môže predbežný tlak nastavovať len inštalatér s oprávnením.
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5.6.4.

Pripojenie vodného okruhu

Príklad inštalácie

Prípojky vody musia byż realizované v súlade so schémou
"5.1.4. Nákres inštalácie jednotky" na strane 5 zohľadňujúcou prívod
a vypúšżanie vody.
Dbajte na to, aby ste pri pripojovaní potrubia jednotky
potrubie nedeformovali použitím veľmi veľkej sily.

1

7

Ak sa do vodovodného okruhu dostane nečistota, môže dôjsť
k vzniku problémov. Pri pripojovaní vodného okruhu je preto nutné
vždy dbať na tieto pravidlá:
■ Používajte len čisté potrubie.
■ Pri odstraňovaní usadenín držte koniec rúrky smerom dole.
■ Pri preťahovaní potrubia cez steny zakryte koniec rúrky tak, aby
do nej nevnikol prach a nečistota.
■ Pre utesňovanie skrutkových spojov použite dobré tesnenie.
Tesnenie musí odolávať tlakom a teplotám systému, musí byť
tiež odolné voči zmesi glykolu a vody.
■ Pri použití nemosadzného kovového potrubia sa uistite, že
vzájomná izolácia oboch materiálov zabráni galvanickej korózii.
■ Pretože mosadz je jemný materiál, k pripojeniu vodovodného
okruhu použite vhodné nástroje. Nevhodné nástroje môžu
spôsobiť poškodenie potrubia.

6
3

4
2

6

Pripojenie príslušenstva dodaného s jednotkou
Skontrolujte, či je medzi uzatváracím ventilom a prívodom
vody namontovaný vodný filter, tlakomer a tlakový poistný
ventil (dodané s jednotkou). Táto časż zostavy sa musí
inštalovaż v interiéri.
■

Vodný filter musí byť v polohe zodpovedajúcej toku vody tak,
ako to znázorňuje obrázok.

5

5.6.5.

1

Prívod vody

2

Vodný filter

3

Prípojka potrubia, samec/samec 1/2"

4

Ventil spúšťania tlaku

5

Tlakomer

6

Uzatvárací ventil

7

Výstup vody

Ochrana vodovodného okruhu pred zamrznutím

Mráz môže jednotku poškodiť. Z tohto dôvodu v chladnejších
podnebiach musí byť vodovodný okruh chránený pomocou
ohrievacej pásky alebo pridaním glykolu do vody.
■

■

■

Uistite sa, že ste nechali dostatok miesta na prístup k jednotke
na čistenie vodného filtra a pravidelné kontroly tlakového
poistného ventilu.

V prípade použitia ohrievacej pásky
1

Tlakový poistný ventil sa musí nainštalovaż v súlade s platnými
miestnymi a národnými predpismi a musí byż umiestnený podľa
zobrazenia na obrázku.

Ak je vypúšżacia trubica pripojená k tlakovému poistnému
ventilu, musí byż nainštalovaná iba v smere nadol a v prostredí
chránenom pred mrazom. Musí byż otvorené do ovzdušia.

Skontrolujte, či jednotka má použitú prídavnú možnosť
ohrievacej pásky. (Prípojky z výroby s ohrievacou páskou sú
vytvorené na svorkách 4/5 vo vnútri spínacej skrine).
Pre spustenie činnosti ohrievacej pásky musí byť
zapnuté elektrické napájanie jednotky a o aj hlavný
vypínač. Z tohto dôvodu nikdy neodpájajte elektrické
napájanie a nikdy nevypínajte hlavný vypínač na
dlhšiu dobu počas chladných období!

2

Ohrievaciu pásku (dodáva zákazník) nainštalujte na vonkajšie
potrubie na mieste inštalácie. Prípojky elektrického napájania
pre túto ohrievaciu pásku sa musia vytvoriť na svorkách 4/5 vo
vnútri spínacej skrine za predpokladu, že táto ohrievacia páska
je typu, ktorý nemá väčší príkon ako 200 W.
V prípade, že táto ohrievacia páska je typu, ktorého
príkon je väčší ako 200 W, táto ohrievacia páska musí
byť pripojená ku samostatnému elektrickému
napájaniu a nie ku svorkám ohrievacej pásky 4/5!

V prípade použitia glykolu
V závislosti od očakávanej najnižšej vonkajšej teploty zabezpečte,
aby vodovodný systém bol naplnený koncentrovaným glykolom
s hmotnosťou podľa tabuľky uvedenej nižšie.
Minimálna
vonkajšia teplota

0°C

–5°C

–10°C

–15°C

Etylénglykol

10%

15%

25%

35%

Propylénglykol

10%

15%

25%

35%

Viď tiež "6.1.1. Kontroly pred spustením" na strane 11.
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5.6.6.

Počiatočné spustenie pri nízkych okolitých
teplotách

POZNÁMKA

5.7.

Pre zabezpečenie toho, aby sa jednotka čo možno
najskôr prevádzkovala v jej prevádzkovom rozsahu
(teplota vody >30°C), musí byť záťaž počas spustenia
čo možno najviac znížená. Môžete to dosiahnuť napr.
vypnutím ventilátorov jednotiek s ventilátormi dovtedy,
kým sa teplota vody nezvýši na 30°C.

Naplnenie vodou

1

Pripojte prívod vody k vypúšťaciemu a plniacemu ventilu (viď
"4.2. Hlavné komponenty" na strane 3).

2

Naplňte vodou dovtedy, kým tlakomer nezobrazuje tlak približne
2,0 bar. Okruh pokiaľ možno odvzdušnite použitím odvzdušňovacích ventilov.

POZNÁMKA

5.8.

■

Počas plnenia nemusí byť možné odstrániť
všetok vzduch v systéme. Zvyšný vzduch bude
odstránený cez automatické odvzdušňovacie
ventily počas prvých prevádzkových hodín
systému. Následne môže byť potrebné dodatočné
naplnenie vodou.

■

Tlak vody zobrazený na tlakomere sa mení
v závislosti od teploty vody. (vyšší tlak pri vyššej
teplote vody).
Napriek tomu musí tlak vody stále zostať nad
0,3 bar a tým sa zabráni vniknutiu vzduchu do
okruhu.

■

Z jednotky môže unikať trocha nadbytočnej vody
cez ventil uvoľnenia tlaku.

Izolácia potrubia

Vonkajšia a vnútorná časť vodovodného okruhu musia byť izolované
tak, aby sa zabránilo kondenzácii počas prevádzky chladenia a
zníženiu výkonu chladenia a kúrenia.

5.9.

Zapojenie na mieste montáže
■

Celá elektrická inštalácia vedúca do jednotky by mala
maż dvojitú izoláciu (príklad: kábel H07RN-F alebo
H07V vnútri izolačného puzdra).

■

Elektrickú inštaláciu a zapojenie komponentov musí
na mieste montáže nainštalovať elektrikár s príslušným oprávnením. Zariadenie musí spĺňať príslušné
európske a národné predpisy.

■

Elektrická inštalácia musí byť uskutočnená v súlade
so schémou zapojenia dodanou spolu s jednotkou a
podľa pokynov uvedených nižšie.

■

Zabezpečte použitie samostatného elektrického
obvodu. Nikdy nepoužívajte elektrický obvod
spoločný s iným zariadením.

■

Zabezpečte
riadne
uzemnenie.
Jednotku
neuzemňujte k potrubiu, bleskozvodu ani uzemneniu
telefónneho vedenia. Nedokonalé uzemnenie môže
spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

■

Zabezpečte inštaláciu ističa uzemnenia. Táto
jednotka používa prevodník, čo znamená, že je nutné
používať detektor zemniaceho prúdu schopný
detekovať vyššie harmonické, aby nedošlo k poruche
samotného detektora zemniacich prúdov.

■

Použite istič s odpojením všetkých pólov s oddelením
kontaktov najmenej 3 mm medzi všetkými pólmi.

Návod na inštaláciu
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5.9.1.

Tabuľka dielov vnútorného zapojenia

Viď schéma vnútorného zapojenia dodaná spolu s jednotkou (vo
vnútri horného krytu jednotky). Použité skratky sú uvedené nižšie.
Prístupná spínacia skriňa
A1P........................ Hlavná karta PCB
A2P........................ Číslicový regulátor karty PCB (vo vnútri)
E5H........................ Ohrievacia páska (len modely s ohrievacou
páskou (prídavná možnosť OP10))
E6H........................ Ohrievacia páska dodaná zákazníkom
(len modely s ohrievacou páskou (prídavná
možnosť OP10))
FU1........................ Poistka 3,15 A T 250 V
FU2........................ Poistka 5 A 250 V (len modely s ohrievacou
páskou (prídavná možnosť OP10))
K1M ....................... Relé (len modely s ohrievacou páskou
(prídavná možnosť OP10))
M1P ....................... Čerpadlo
Q1DI ...................... Prúdový chránič
R1T........................ Termistor výmenníka tepla výstupu vody
R3T........................ Termistor chladiva na strane kvapaliny
R4T........................ Termistor vstupu vody
S1L ........................ Spínač prietoku
S1M ....................... Hlavný vypínač
SS2........................ DIP prepínač
TR1........................ Transformátor 24 V pre kartu PCB
X10A, X15A ........... Konektor
X17A~X20A ........... Konektor
X1A, X2A ............... Konektor
X4A, X5A ............... Konektor
X7A, X8A ............... Konektor
X3M ....................... Svorkovnica
Neprístupná spínacia skriňa
AC1, AC2............... Konektor
E1, E2.................... Konektor
FU1........................ Poistka 30 A, 250 V
FU2,FU3 ................ Poistka 3,15 A, 250 V
HR1, HR2 .............. Konektor
L............................. Živý vodič
L1R ........................ Tlmivka
LED A .................... Pilotná kontrolka
M1C ....................... Motor kompresora
M1F ....................... Motor ventilátora
MRC/W .................. Magnetické relé
MRM10,MRM20 .... Magnetické relé
N ............................ Neutrálny
PCB1,2 .................. Doska s potlačenými obvodmi
PM1 ....................... Výkonový modul
Q1L........................ Ochrana proti preťaženiu
R1T~R3T ............... Termistor
S2~S102................ Konektor
SA2........................ Zachytávač vypúšťania
SHEET METAL ...... Svorkovnica s pevnou doskou
SW1....................... Vypínač vynútenej prevádzky ZAP/VYP
SW4....................... Spínač miestneho nastavenia
U, V, W, X11A ........ Konektor
V2,V3,V5,V6,V11... Varistor
X1M, X2M.............. Svorkovnica
Y1E........................ Electronický expanzný ventil
Y1R........................ Reverzná cievka magnetického ventilu
Z1C~Z4C ............... Ferritové jadro

EWAQ+EWYQ005~007ADVP
Balené chladiče vody chladené vzduchom a balené reverzibilné čerpadlá
kúrenia vzduch až voda
4PW71884-1 – 10.2011

■

Poznámky
............... Zapojenie na mieste montáže
................. Svorkovnica
......................... Konektor

Zabezpečte použitie káblov s dvojitou izoláciou alebo uloženie
káblov mimo jednotku do ochranného potrubia, aby nedošlo
k poškodeniu káblov trením na základni jednotky.

......................... Svorka
.......................... Ochrana uzemnením
■

(1) Táto schéma zapojenia sa týka len vonkajšej jednotky
(4) Jednotku nespúšťajte skratovaním ochranného zariadenia Q1L,
S1L
BLK

: Čierna

GRY

: Sivá

VIO

: Fialová

BLU

: Modrá

PNK

: Ružová

WHT

: Biela

YLW

: Žltá

BRN

: Hnedá

ORG

: Oranžová

GRN

: Zelená

RED

: Červená

5.9.2.

Zadný kryt jednotky je vybavený 2 otvormi pre vedenie kábla
číslicového regulátora (najmenší otvor) a zapojenie kábla
elektrického napájania (najväčší otvor) ku jednotke. Viď
"4.2. Hlavné komponenty" na strane 3.

Kábel elektrického napájania musí byť vybratý podľa miestnych
a národných predpisov.

5.9.3.

Zapojenie elektrického napájania
Pred uskutočnením ľubovoľného pripojenia vypnite hlavný
vypínač, ktorým sa obvod odpája od napájania.

1

Pokyny pre zapojenie na mieste montáže

Použitím vhodného kábla (viď vyššie) pripojte okruh elektrického
napájania ku svorkám L a N na hlavnom vypínači vo vnútri
spínacej skrine.
POZNÁMKA

Pri upevňovaní káblov vo vnútri jednotky zabezpečte, aby
sa káble nedotýkali čerpadla alebo chladiaceho potrubia.
Zariadenie spĺňa normu EN/IEC 61000-3-12(1)
■

Zapojenie jednotky na mieste inštalácie sa uskutočňuje na
svorkovnici vo vnútri spínacej skrine. Pre získanie prístupu ku
svorkovnici odoberte horný kryt jednotky a servisný panel
spínacej skrine, viď "4.1. Otvorenie jednotky" na strane 3.

■

Predpokladajte, že kábel elektrického vedenia by mal byż o
600 mm dlhší ako sa bežne vyžaduje.
Pri servise v budúcnosti sa tak bude môcż rozvodná skriňa
vytiahnuż bez potreby odpojenia káblov.
Zvyšnú časż kábla elektrického vedenia stočte a zviažte ju s
káblami pomocou spôn, ako je zobrazené na obrázku.
Majte na pamäti, že hlavný vypínač musí byż neustále ľahko
dostupný a že káble musia byż umiestnené mimo horúceho
potrubia a ostrých okrajov.

Pre jednoduché pripojenie vedení sa musí zadná
časť vypínača odpojiť otočením páky o jednu
štvrtinu otáčky a potom vytiahnutím zadnej časti
vypínača.

2

Uzemňovací vodič (žltý/zelený) pripojte k uzemňovacej skrutke
na montážnej doske spínacej skrine.

3

Kábel upevnite káblovou svorkou ku prípojkám káblov a tým
zabezpečíte uvoľnenie napnutia.

Poznámka: zobrazené je len vhodné zapojenie na mieste inštalácie.

1
2
3
4

5.10. Inštalácia číslicového regulátora
4

Jednotka je vybavená číslicovým regulátorom, ktorý ponúka možnosť
jednoduchého nastavenia, používania a údržby jednotky. Pred
začatím prevádzky regulátora dodržujte nasledovný postup
inštalácie.

3x

5.10.1.

Špecifikácie zapojenia

Špecifikácia zapojenia

Hodnota

Typ

2 drôtový

Prierez

0,75–1,25 mm2

Maximálna dĺžka

500 m

3
2
1

■

1

Kábel elektrického napájania

2

Kábel elektrického napájania vykurovacieho pásu (220 V)
Funkčný len v prípade jednotiek ADVP-H (typ vykurovacieho
pásu OP10).

3

Spojovací kábel číslicového regulátora

4

Prepájací kábel elektrického napájania (montuje sa vo výrobe)

POZNÁMKA

Zapojenie pre pripojovanie nie je obsiahnuté.

Prípojky káblov sú k dispozícii na boku spínacej skrine. Upevnite
všetky káble použitím prípojok káblov a tým sa uvoľní ich
napnutie.

(1) Európska/medzinárodná technická norma stanovuje limity pre harmonické
prúdy vytvárané zariadením pripojeným na nízkonapäťové verejné siete
so vstupným prúdom >16 A a ≤75 A na jednej fáze.
EWAQ+EWYQ005~007ADVP
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5.10.2.

Montáž

5.10.3.

Číslicový regulátor dodaný v súprave sa musí namontovať
vo vnútri.
1

Demontujte predný panel číslicového regulátora.
Zasuňte skrutkovač do drážok (1) v zadnej
časti číslicového regulátora a odstráňte
prednú časť číslicového regulátora.

Diaľkové ovládanie jednotky je možné voľným napäťovým
kontaktom. V závislosti na nastavení číslicového regulátora bude
jednotka fungovať v režime chladenia alebo kúrenia.

5.10.4.

Pripojenie kábla termostatu

Pripojenie kábla termostatu závisí od použitia.
1

2

Diaľkové ZAP/VYP a možnosti chladenia alebo
kúrenia

Viď tiež "3. Typický príklad použitia" na strane 2.

Upevnite číslicový regulátor na plochý
povrch.

Požiadavky na termostat
■

Kontaktné napätie: 230 V.

Postup
Dávajte pozor, aby ste neporušili tvar dolnej časti
číslicového regulátora príliš silným dotiahnutím
montážnych skrutiek.

POZNÁMKA

3

1

Na vhodné svorky pripojte kábel termostatu tak, ako je
zobrazené na schéme zapojenia.
Termostat kúrenia/chladenia

Diaľkové ON/OFF (ZAP./VYP.)

Terminal block

Terminal block

H C N
8 9 10

H C N
8 9 10

Jednotku zapojte.
6
1

1
H C
th

sw

2
2
P2 P1

Kábel upevnite káblovou svorkou ku prípojkám káblov a tým
zabezpečíte uvoľnenie napnutia.

P2 P1

3

4

POZNÁMKA

■

Ak je izbový termostat pripojený k jednotke,
časové spínače kúrenia a chladenia nie sú k
dispozícii. Ostatné časové spínače nie sú
ovplyvnené. Viac informácií o časových
spínačoch nájdete v návode na obsluhu.

■

Ak je izbový termostat pripojený k jednotke a
stlačí sa tlačidlo = alebo o, bude blikať
centralizovaná kontrolka e, ktorá označuje, že
izbový termostat má prednosť a riadi zapínanie,
vypínanie alebo prepínanie.

5

1

Chladiaca jednotka

2

Zadná časť číslicového regulátora

3

Predná časť číslicového regulátora

4

Zapojené zo zadnej strany

5

Zapojené z hornej strany

6

Urobte zárez v časti pre zapojenie za účelom prechodu cez
úchytky atď.

Svorky pripojte na hornú časť prednej časti číslicového
regulátora a svorky vo vnútri jednotky (P1 až 6, P2 až 7).
POZNÁMKA

4

■

Pri pripojení veďte vedenie mimo elektrického napájania, aby nedošlo k elektrickému rušeniu (vonkajšie rušenie).

■

Odstráňte izoláciu tej časti,
ktorá má prechádzať cez
vnútornú časť skrine číslicového regulátora ( l ).

Opäť nasaďte hornú časť číslicového regulátora.
Dávajte pozor, aby ste pri nasadzovaní neprerušili
vedenie.
Najprv začnite s nasadzovaním
úchytiek v spodnej časti.

od

1
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Nasledovná tabuľka zhrňuje požadovanú konfiguráciu a zapojenie
termostatu na svorkovnici v elektrickej rozvodnej skrini. Prevádzka
čerpadla je uvedená v treťom stĺpci. Tretí posledný stĺpec zobrazuje,
či je na užívateľskom rozhraní (UI) k dispozícii nasledovná funkčnosť
alebo sa ovláda pomocou termostatu (T):
• zapínanie alebo vypínanie kúrenia alebo chladenia priestoru
(o)
• zmena kúrenie alebo chladenie (=)
• časové spínače kúrenie a chladenie (pr)
Termostat

Konfigurácia

Žiadny termostat

káble:

Prevádzka
čerpadla

zap, ak je
jednotka zap.

5

Únik chladiva
Skontrolujte vnútro jednotky, či v ňom nedochádza k úniku
chladiva. Keď došlo k netesnosti chladiaceho okruhu, obráťte sa
na miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Daikin.

6

Napájacie napätie
Na miestnom paneli napájania skontrolujte napájacie napätie.
Napätie má zodpovedať napätiu uvedenému na výrobnom štítku
jednotky.

7
o

=

pr

UI

UI

UI

Terminal block

Uzatváracie ventily
Zabezpečte, aby uzatváracie ventily boli správne nainštalované
a úplne otvorené.

8

Tlak vody

H C N
8 9 10

Termostat
s prepínačom
kúrenie alebo
chladenie

Zabezpečte, aby bola jednotka naplnená vodou a aby tlak vody
bol približne 2,0 bar.

káble:
Terminal block
H C N
8 9 10

zap., keď je
kúrenie alebo
chladenie
žiadané
izbovým
termostatom

T

T

—

9

Ochrana proti zamrznutiu
Zabezpečte, aby v chladnejšom podnebí (okolitá teplota môže
byť nižšia ako 0°C) bola jednotka chránená proti mrazu
pomocou ohrievacej pásky alebo pridaním glykolu do vody.
Viď tiež "5.6.5. Ochrana vodovodného okruhu pred zamrznutím"
na strane 7.

H C
th

6.2.
Diaľkové
ON/OFF
(ZAP./VYP.)

káble:

zap., ak je
diaľkové zap.

T

—

—

Terminal block

1

Zapnite hlavný vypínač vo vnútri jednotky.

2

Ak je elektrické napájanie jednotky zapnuté, na číslicovom
regulátore sa počas jeho inicializácie zobrazí "88", čo môže
trvať až 10 sekúnd. Počas tohto procesu sa nedá číslicový
regulátor ovládať.

H C N
8 9 10

sw

6.3.
Kontakt termostatu
C = Kontakt chladenia
H = Kontakt kúrenia
N = neutrálny

th =

6.

Zapnutie jednotky

Spustenie a konfigurácia

Nastavenie rýchlosti čerpadla

Rýchlosť čerpadla môže byť zvolená na čerpadle (viď "4.2. Hlavné
komponenty" na strane 3).
Nastavenie z výroby je najvyššia rýchlosť (III). Ak je prietok vody
v systéme príliš vysoký (napr. šum tečúcej vody v inštalácii), rýchlosť
sa môže znížiť (I alebo II).
Prístupný externý statický tlak (EST, vyjadrený v mH2O) vo vzťahu
prietoku vody (l/min) je zobrazený na grafe uvedenom nižšie.
7

6.1.

Predbežná kontrola prevádzky
6

6.1.1.

Kontroly pred spustením (pred

prvým spustením
alebo pri opätovnom spustení po dlhšom období vypnutia)

Po inštalácii jednotky pred zapnutím ističa skontrolujte tieto body:
1

4
3
2

Elektrická inštalácia
Zabezpečte, aby elektrické zapojenie na mieste inštalácie bolo
uskutočnené podľa pokynov a smerníc uvedených v
"5.9. Zapojenie na mieste montáže" na strane 8.

2

ESP [mH2O]

Pred uskutočnením ľubovoľného pripojenia vypnite hlavný
vypínač, ktorým sa obvod odpája od napájania.

5

1
0

3

7

9 111213 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
[l/min]

Vnútorné zapojenie
Vizuálne skontrolujte spínaciu skrinku, či v nej nie sú uvoľnené
prípojky alebo poškodené elektrické komponenty.

3

Upevnenie
Skontrolujte, či je jednotka správne upevnená, aby sa zabránilo
vzniku nenormálneho hluku a vibrácií.

4

Poškodené zariadenie
Vo vnútri jednotky skontrolujte, či tam nie sú poškodené
komponenty alebo stlačené potrubie.
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6.4.

Nastavenia na mieste inštalácie
POZNÁMKA

Jednotka má byť konfigurovaná inštalatérom tak, aby sa prispôsobila
podmienkam inštalácie (vonkajšie podnebie atď.) a skúsenostiam
používateľa. Preto je k dispozícii množstvo takzvaných nastavení na
mieste inštalácie. Tieto nastavenia na mieste inštalácie sú k dispozícii a dajú sa naprogramovať pomocou číslicového regulátora.
Každému nastaveniu na mieste inštalácie je priradené číslo s 3 číslicami napríklad [1-02], ktoré je zobrazené na displeji číslicového
regulátora. Prvá číslica [1] zobrazuje 'prvý kód' alebo skupinu
nastavení na mieste inštalácie. Druhá a tretia číslica [02] spolu
zobrazujú 'druhý kód'.
Zoznam všetkých nastavení na mieste inštalácie a hodnôt
nastavených z výroby je uvedený v "6.4.3. Tabuľka nastavení na
mieste inštalácie" na strane 13. V tom istom zozname sme dali k
dispozícii 2 stĺpce na zaznamenanie dátumu a hodnoty zmeneného
nastavenia na mieste inštalácie pri odlišnej hodnote od hodnoty
nastavenej z výroby.
Podrobný popis každého nastavenia na mieste inštalácie je uvedený
v "6.4.2. Podrobný popis" na strane 12.

6.4.1.

Postup

Pri zmene
nasledovne.

jedného

alebo

viacerých

nastavení

postupujte

6.4.2.

■

Pred dodaním boli hodnoty nastavené podľa
tabuľky uvedenej nižšie "6.4.3. Tabuľka nastavení
na mieste inštalácie" na strane 13.

■

Pri ukončení REŽIMU NASTAVENIA NA MIESTE
INŠTALÁCIE sa na LCD číslicového regulátora
môže zobraziť "88", pričom sa jednotka sama
inicializuje.

Podrobný popis

[0] Úroveň prístupu používateľa
V prípade potreby sú používateľovi prístupné funkcie číslicového
regulátora obmedzené počtom ovládateľných tlačidiel. Tým sa dá
používateľovi zabrániť v nesprávnej obsluhe inštalácie.
K dispozícii sú tri úrovne prístupu (viď tabuľka uvedená nižšie).
Prepínanie medzi úrovňou 1 (z výroby) a úrovňou 2/3 sa uskutočňuje
stlačením nasledovných 4 tlačidiel súčasne počas viac ako 5 sekúnd
(v normálnom režime): s, ba, pfi a pfj. Stlačte
tieto 4 tlačidlá a tým prepnete na úroveň 2/3, stlačte znova na
5 sekúnd a tým prepnete na úroveň 1. Ak je vybratá úroveň 2/3,
skutočná úroveň prístupu — buď úroveň 2 alebo úroveň 3 — je
určená nastavením na mieste inštalácie [0-00].
■ [0-00] Úroveň prístupu používateľa: použiteľné číslo úrovne
prístupu (úroveň 2 alebo úroveň 3). Viď tabuľka uvedená
nižšie.
Úroveň prístupu
Tlačidlo

3
1
2

2
3

3

o

funkčné

funkčné

funkčné

Tlačidlo zmeny
prevádzky

h/c

funkčné

funkčné

funkčné

w

– Nie je k dispozícii –

Tlačidlá nastavenia
teploty sociálnych
zariadení

wbi
wbj

– Nie je k dispozícii –

Tlačidlá nastavenia
teploty

bgi
bgj

funkčné

Tlačidlá nastavenia
času

pf
i
pf
j

funkčné

<

funkčné

Stlačte tlačidlo z na minimálne 5 sekúnd pre vloženie REŽIMU
NASTAVENIA NA MIESTE INŠTALÁCIE.

Tlačidlo
programovania

Zobrazí sa ikona $ (3). Aktuálne vybratý kód nastavenia
na mieste inštalácie je zobrazený ; (2) s nastavenou
hodnotou zobrazenou napravo od : (1).

Tlačidlo odblokovania/
zablokovania
časovača plánovania

pr

funkčné

Tlačidlo pokojný režim

s

funkčné

ba

funkčné

z

funkčné

Stlačte tlačidlo bgi a tým vyberiete vhodný prvý kód
nastavenia na mieste inštalácie.
Stlačte tlačidlo bgj a tým vyberiete vhodný druhý kód
nastavenia na mieste inštalácie.

4

Stlačte tlačidlo pfi a tlačidlo pfj a tým zmeníte
nastavenú hodnotu vybratého nastavenia na mieste inštalácie.

5

Novú hodnotu uložte stlačením tlačidla pr.

6

Opakujte krok 2 až 4 a tým zmeníte ostatné nastavenia podľa
potreby.

7

Po ukončení stlačte tlačidlo z a tým opustíte REŽIM
NASTAVENIA NA MIESTE INŠTALÁCIE.

POZNÁMKA

Tlačidlo menovitej
hodnoty závislej od
počasia
Tlačidlo inšpekčnej/
skúšobnej prevádzky

funkčné

funkčné

funkčné

Zmeny vykonané u príslušného nastavenia sa uložia
len, ak sa stlačí tlačidlo pr. Prechodom na nový kód
nastavenia alebo stlačením tlačidla z sa zruší
vykonaná zmena.

Návod na inštaláciu

12

2

Tlačidlo on/off
(zap./vyp.)

Tlačidlo ohrevu vody
sociálnych zariadení

1

1
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[1] Menovitá hodnota závislá od počasia (len u modelov
s tepelným čerpadlom)
Nastavenia menovitej hodnoty závislej od počasia nastavené
z výroby definujú parametre pre prevádzku jednotky závislú od
počasia. Ak je aktívna prevádzka závislá od počasia, teplota vody je
určená automaticky v závislosti od vonkajšej teploty. Nižšie vonkajšie
teploty majú za následok teplejšiu vodu a naopak. Počas prevádzky
závislej od počasia má používateľ možnosť zvýšiť alebo znížiť
cieľovú teplotu vody o maximálne 5°C. Viď návod na prevádzku, kde
nájdete viac podrobností o prevádzke závislej od počasia.
■ [1-00] Nízka okolitá teplota (Lo_A): nízka vonkajšia teplota.
■ [1-01] Vysoká okolitá teplota (Hi_A): vysoká vonkajšia
teplota.
■ [1-02] Menovitá hodnota pri nízkej okolitej teplote (Lo_Ti):
cieľová teplota vystupujúcej vody, keď sa vonkajšia teplota
rovná alebo klesne pod nízku okolitú teplotu (Lo_A).
Uvedomte si, že hodnota Lo_Ti má byť vyššia než Hi_Ti,,
keďže pre nižšiu vonkajšiu teplotu (napr. Lo_A) je potrebná
teplejšia voda.
■ [1-03] Menovitá hodnota pri vysokej okolitej teplote (Hi_Ti):
cieľová teplota vystupujúcej vody, keď sa vonkajšia teplota
rovná alebo sa zvýši nad vysokú okolitú teplotu (Hi_A).
Uvedomte si, že hodnota Hi_Ti má byť nižšia než Lo_Ti,
keďže pre vyššie vonkajšie teploty (napr. Hi_A) postačuje
menej teplá voda.

6.4.3.

Tt

Lo_Ti
+ 05
00

Hi_Ti

- 05

Lo_A

0

Tt

Cieľová teplota vody
Okolitá (vonkajšia) teplota

TA

= Posunutá hodnota

[3] Automatické opätovné spustenie
Ak sa po poruche opäť pripojí elektrické napájanie, funkcia
automatického opätovného spustenia opäť aktivuje nastavenia
rozhrania užívateľa platné v čase poruchy elektrického napájania.
POZNÁMKA

Preto sa odporúča nechať automatickú funkciu
opätovného spustenia odblokovanú.

Všimnite si, že táto funkcia je zablokovaná, časový plánovač nebude

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie

Druhý
kód

Názov nastavenia

Dátum

Hodnota

Dátum

Hodnota

Hodnota
nastavená
z výroby

Rozsah

Krok

Jednotka

3

2~3

1

—

Úroveň prístupu užívateľa
00

1

Hi_A

TA

Nastavenie inštalatéra
pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby
Prvý
kód

Shift value

Úroveň prístupu užívateľa

Menovitá hodnota závislá od počasia
00

Nízka okolitá teplota (Lo_A)

–10

–20 ~ 5

1

°C

01

Vysoká okolitá teplota (Hi_A)

15

10 ~ 20

1

°C

02

Menovitá hodnota pri nízkej okolitej teplote
(Lo_Ti)

40

25 ~ 55

1

°C

03

Menovitá hodnota pri vysokej okolitej teplote
(Hi_Ti)

25

25 ~ 55

1

°C

0 (ON)
(ZAP)

0/1

—

—

2

Nie je k dispozícii

3

Automatické opätovné spustenie
00

Stav

4

Nie je k dispozícii

5

Nie je k dispozícii

6

Nie je k dispozícii

7

Nie je k dispozícii

8

Nie je k dispozícii

9

Rozsahy menovitej hodnoty chladenia a kúrenia
00

Horná hranica menovitej hodnoty kúrenia

55

37 ~ 55

1

°C

01

Dolná hranica menovitej hodnoty kúrenia

25

25 ~ 37

1

°C

02

Horná hranica menovitej hodnoty chladenia

20

18 ~ 20

1

°C

03

Dolná hranica menovitej hodnoty chladenia

5

5 ~ 18

1

°C
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6.5.

Skúšobná prevádzka a záverečná kontrola

Inštalatér je zaviazaný skontrolovať správnu prevádzku jednotky po
inštalácii.
POZNÁMKA

6.5.1.

Uvedomte si, že počas prvého obdobia prevádzky
jednotky, môže byť požadovaný príkon vyšší, než je
uvedený na výrobnom štítku jednotky. Tento úkaz je
spôsobený kompresorom, ktorý vyžaduje pred
dosiahnutím hladkej prevádzky a stabilného príkonu
obdobie zábehu 50 hodín.

Stlačte tlačidlo z 4 krát tak, aby sa zobrazila ikona t.

2

V závislosti od modelu jednotky, prevádzky kúrenia, chladenia
alebo obidvoch sa musí kontrolovať nasledovné (keď sa
nevykonáva žiadna činnosť, číslicový regulátor sa vráti do
normálneho režimu po 10 sekundách alebo zatlačení tlačidla z
jedenkrát):

•

3

4

Na kontrolu prevádzky kúrenia stlačte tlačidlo h/c tak, že sa
zobrazí ikona h. Na spustenie skúšobnej prevádzky stlačte
tlačidlo o.
Na kontrolu prevádzky chladenia stlačte tlačidlo h/c tak, že
sa zobrazí ikona c. Na spustenie skúšobnej prevádzky
stlačte tlačidlo o.

Skúšobná prevádzka sa ukončí automaticky po 30 minútach
alebo pri dosiahnutí nastavenej teploty. Skúšobná prevádzka sa
môže zastaviť ručne stlačením tlačidla o jedenkrát. Ak
existujú nesprávne pripojenia alebo poruchy, na číslicovom
regulátore sa zobrazí kód chyby. Inak sa číslicový regulátor vráti
do normálneho režimu prevádzky.
Na vyriešenie kódu chyby si preštudujte "8.3. Kódy chýb" na
strane 16.

Údržba

Aby bola prevádzkyschopnosť optimálna, je nutné pravidelne
uskutočňovať celú radu kontrol jednotky a elektrického zapojenia.
Keď sa jednotka používa pre účely klimatizácie, je nutné uskutočniť
popísané kontroly najmenej raz ročne. V prípade, že sa jednotka
používa na iné účely, kontroly je nutné uskutočňovať každé
4 mesiace.
Pred začatím akejkoľvek údržby alebo opravy vypnite istič
napájacieho panelu, vyberte poistky alebo otvorte
bezpečnostné a ochranné zariadenia jednotky.

Skúšobná prevádzka

1

•

7.

Jednotku nikdy nečistite vodou pod tlakom.
Uvedomte si, že niektoré diely jednotky môžu byť extrémne horúce.

7.1.
1

Chladiaca jednotka
Vzduchový výmenník tepla
Pomocou kefy a vyfúkaním odstráňte z rebier výmenníka prach
a ostatné nečistoty. Vyfukovať smerom zvnútra jednotky. Pozor
na rebrá – neohýbať ich ani nepoškodiť.

2

Motor ventilátora
■ Vyčistite chladiace rebrá motora.
■ Skontrolujte neobvyklé zvuky. Keď je ventilátor alebo motor
poškodený, zavolajte miestneho predajcu výrobkov
spoločnosti Daikin.

3

Tlak vody
Skontrolujte, či je tlak vody nad 0,3 bar. Ak je potrebné doplniť
vodu.

4

Vodný filter
Vodný filter vyčistite.

POZNÁMKA

6.5.2.

Ak chcete zobraziť posledný kód chyby, stlačte tlačidlo
z 1 krát. Stlačte tlačidlo z znova 4 krát a tým sa
vrátite do normálneho režimu.

5

Ventil uvoľnenia tlaku vody
Skontrolujte správnu činnosť ventilu uvoľnenia tlaku otočením
červeného gombíka na ventile oproti smeru pohybu hodinových
ručičiek.

Konečná kontrola

Pred odovzdaním jednotky používateľovi si prečítajte nasledovné
odporúčania:

■ Ak nepočujete zvuk cvaknutia, spojte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

■

Ak sa uskutočnila kompletná inštalácia a všetky potrebné
nastavenia, uzavrite všetky kryty jednotky.

■

Servisný panel elektrickej spínacej skrine smie pre účely údržby
otvoriť len elektrikár s platným osvedčením.

■ V prípade, že voda neustále vyteká z nádrže, najprv uzavrite
uzatváracie ventily prívodu ako aj výstupu vody a potom sa
skontaktujte s vašim miestnym predajcom Daikin.

7.2.

Číslicový regulátor

Číslicový regulátor nevyžaduje údržbu.
Nečistoty odstráňte jemnou vlhkou handrou.

Návod na inštaláciu
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8.

Odstránenie porúch

Symptóm 3: Ventil uvoľnenia tlaku vody sa otvorí

Táto časť poskytuje užitočné informácie pre diagnostiku a nápravu
určitých problémov a chýb, ktoré sa u jednotky môžu vyskytnúť.

8.1.

Než sa spojíte s miestnym predajcom výrobkov spoločnosti Daikin,
podrobne si prečítajte túto kapitolu – môže vám to ušetriť čas a
peniaze.
Pri kontrole spínacej skrinky jednotky musí byť hlavný
vypínač jednotky vždy vypnutý.
Keď je aktivované bezpečnostné zariadenie, predtým ako ho
resetujete, zistite, prečo bolo dané bezpečnostné zariadenie
aktivované. Za žiadnych okolností nie je dovolené premosťovať
bezpečnostné zariadenie alebo zmeniť jeho hodnotu na inú, než aká
bola nastavená vo výrobe. Pokiaľ sa nedá zistiť príčina problémov,
zavolajte miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Daikin.

Nápravná činnosť
Nasaďte expanznú nádobu.

Objem vody v inštalácii je príliš
vysoký.

Uistite sa, že objem vody v inštalácii
je po maximálnou dovolenou
hodnotou (viď "5.6.2. Kontrola
objemu vody a predbežný tlak
expanznej nádoby" na strane 6).

Všeobecné pokyny

Pred začatím postupu na odstránenie problému je nutné jednotku
dôkladne skontrolovať a pokúsiť sa nájsť zrejmé vady ako sú
napríklad uvolnené spojenia alebo vadné elektrické zapojenie.

8.2.

Možné príčiny
Expanzná nádoba je porušená.

Symptóm 4: Ventil uvoľnenia tlaku vody netesní
Možné príčiny
Nečistota blokuje výstup ventilu
uvoľnenia tlaku vody.

Nápravná činnosť
Skontrolujte správnu činnosť ventilu
uvoľnenia tlaku otočením červeného
gombíka na ventile oproti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
• Ak nepočujete zvuk cvaknutia,
spojte sa s miestnym predajcom
spoločnosti Daikin.
• V prípade, že voda neustále
vyteká z nádrže, najprv uzavrite
uzatváracie ventily prívodu ako aj
výstupu vody a potom sa
skontaktujte s vašim miestnym
predajcom Daikin.

Všeobecné symptómy

Symptóm 1: Jednotka je zapnutá (o LED svieti), ale jednotka nekúri
ani nechladí tak, ako sa očakáva
Možné príčiny
Nastavenie teploty je nesprávne.
Prietok vody je príliš nízky.

Objem vody v inštalácii je príliš
nízky.

Nápravná činnosť
Skontrolujte menovitú hodnotu
regulátora.
• Skontrolujte, či sú všetky
uzatváracie ventily vodovodného
okruhu úplne otvorené.
• Skontrolujte, či vodný filter
nepotrebuje vyčistiť.
• Uistite, či nie je vzduch v systéme
(uniknutý vzduch).
• Skontrolujte tlakomer, či je tlak
vody dostatočný. Tlakomer musí
byť >0,3 bar (voda je studená),
>>0,3 bar (voda je horúca).
• Skontrolujte, či nastavenie
rýchlosti čerpadla je na najvyššej
rýchlosti (III).
• Uistite sa, či nie je expanzná
nádrž porušená.
• Skontrolujte, či odpor vo
vodovodnom okruhu nie je pre
čerpadlo príliš vysoký (viď
"6.3. Nastavenie rýchlosti
čerpadla" na strane 11).
Uistite sa, že objem vody v inštalácii
je nad minimálnou požadovanou
hodnotou (viď "5.6.2. Kontrola
objemu vody a predbežný tlak
expanznej nádoby" na strane 6).

Symptóm 2: Čerpadlo je hlučné (kavitácia)
Možné príčiny
V systéme je vzduch.
Tlak vody na vstupe čerpadla je
príliš nízky.

Nápravná činnosť
Vzduch vypustite.
• Skontrolujte tlakomer, či je tlak
vody dostatočný. Tlakomer musí
byť >0,3 bar (voda je studená),
>>0,3 bar (voda je horúca).
• Skontrolujte, či nie je tlakomer
porušený.
• Skontrolujte, či nie je expanzná
nádoba porušená.
• Skontrolujte, či je nastavenie
predbežného tlaku expanznej
nádoby správne (viď
"5.6.3. Nastavenie predbežného
tlaku expanznej nádoby" na
strane 6).
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8.3.

Kódy chýb

Kód
chyby

Ak je aktivované poistné zariadenie, LED číslicového regulátora
bude blikať a zobrazí sa kód chyby.
Zoznam všetkých chýb a nápravné činnosti nájdete v tabuľke
uvedenej nižšie.
Poistné zariadenie resetujte vypnutím a opätovným zapnutím
jednotky (stlačením tlačidla ZAP/VYP číslicového regulátora 2 krát).
V prípade, že tento postup obnovenia bezpečnosti nie je úspešný,
spojte sa s miestnym predajcom spoločnosti Daikin.
Kód
chyby

Príčina poruchy

Nápravná činnosť

80

Porucha termistora teploty vody
na vstupe (termistor vody na
vstupe má poruchu)

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

81

Porucha termistora teploty
výstupu vody (porušený snímač
teploty výstupu vody)

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

89

Porucha zamrznutím vody
výmenníka tepla (v dôsledku
príliš nízkeho prietoku vody)

Viď kód chyby 7H.

Porucha zamrznutím vody
výmenníka tepla (v dôsledku
nedostatku chladiva)

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

7H

Porucha prietoku (prietok vody je
príliš nízky alebo nie je žiadny
prietok vody, minimálny požadovaný prietok vody je 9 l/min)

• Skontrolujte, či sú všetky
uzatváracie ventily
vodovodného okruhu úplne
otvorené.
• Skontrolujte, či vodný filter
nepotrebuje vyčistiť.
• Pre modely s tepelným
čerpadlom: presvedčte sa,
že jednotka pracuje v rámci
rozsahu prevádzky
- okolitá teplota
>–15°C
- teplota vody >30°C.
Viď tiež "5.6.6. Počiatočné
spustenie pri nízkych okolitých
teplotách" na strane 8.
• Uistite, či nie je vzduch
v systéme (uniknutý vzduch).
• Skontrolujte tlakomer, či je tlak
vody dostatočný. Tlakomer
musí byť >0,3 bar (voda je
studená), >> 0,3 bar (voda je
horúca).
• Skontrolujte, či nastavenie
rýchlosti čerpadla je na
najvyššej rýchlosti (III).
• Uistite sa, či nie je expanzná
nádrž porušená.
• Skontrolujte, či odpor vo
vodovodnom okruhu nie je
pre čerpadlo príliš vysoký
(viď "6.3. Nastavenie rýchlosti
čerpadla" na strane 11).

Príčina poruchy

Nápravná činnosť

E6

Porucha spustenia kompresora

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

E7

Porucha uzamknutia ventilátora
(ventilátor je uzamknutý)

Skontrolujte, či nie je ventilátor
zablokovaný nečistotami. Ak
ventilátor nie je upchatý, obráťte
sa na miestneho predajcu
výrobkov spoločnosti Daikin.

E8

Porucha nadprúdu

Skontrolujte, či sa jednotka
prevádzkuje v jej prevádzkovom
rozsahu (viď "9. Technická
špecifikácia" na strane 17).

EA

Porucha zapínania chladenia/
kúrenia (len pre model
s tepelným čerpadlom)

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

F3

Príliš vysoká výstupná teplota
(napr. v dôsledku upchatia
vonkajšej cievky)

Vonkajšiu cievku vyčistite. Ak je
cievka čistá, zavolajte miestneho
predajcu výrobkov spoločnosti
Daikin.

F6

Príliš vysoký kondenzačný
tlak počas chladenia (napr.
v dôsledku upchatia vonkajšej
cievky nečistotami)

Vonkajšiu cievku vyčistite. Ak je
cievka čistá, zavolajte miestneho
predajcu výrobkov spoločnosti
Daikin.

Príliš vysoký kondenzačný
tlak počas chladenia (napr.
v dôsledku prevádzky jednotky
mimo jej prevádzkového
rozsahu)

Skontrolujte, či sa jednotka
prevádzkuje v jej prevádzkovom
rozsahu (viď "9. Technická
špecifikácia" na strane 17).

FA

Porucha vysokého tlaku
(v dôsledku prevádzky jednotky
mimo prevádzkového rozsahu)

Skontrolujte, či sa jednotka
prevádzkuje v jej prevádzkovom
rozsahu (viď "9. Technická
špecifikácia" na strane 17).

H0

Porucha snímača napätia a
prúdu (porušený snímač)

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

H9

Porucha termistora vonkajšej
teploty (porušený vonkajší
termistor)

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

J3

Porucha termistora výstupného
potrubia

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

J6

Porucha alebo odpojený
termistor výmenníka tepla
vonkajšej jednotky

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

L3

Porucha elektrických
komponentov

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

L4

Porucha elektrických
komponentov

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

L5

Porucha elektrických
komponentov

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

P4

Porucha elektrických
komponentov

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

U0

Porucha chladiva (v dôsledku
netesnosti chladiva)

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

U2

Porucha napätia hlavného
obvodu

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

U4

Porucha komunikácie

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

A1

A1P PCB chybná
(prístupná spínacia skriňa)

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

U7

Porucha komunikácie

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

A5

Príliš nízka výstupná teplota
vody (výstupná teplota vody
nameraná pomocou R1T je príliš
nízka)

Viď kód chyby 7H.

UA

Porucha komunikácie

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

C0

Porucha spínača prietoku
(spínač prietoku zostáva
uzavretý, pričom čerpadlo je
zastavené)

Skontrolujte, či nie je spínač
prietoku upchatý nečistotami.

C4

Porucha termistora výmenníka
tepla (porušený snímač teploty
výmenníka tepla)

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

E1

A4P PCB chybná
(neprístupná spínacia skriňa)

Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.

E5

Aktivácia preťaženia
kompresora

Skontrolujte, či sa jednotka
prevádzkuje v jej prevádzkovom
rozsahu (viď "9. Technická
špecifikácia" na strane 17).
Skontaktujte sa s miestnym
predajcom spoločnosti Daikin.
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9.
9.1.

Technická špecifikácia
Všeobecne

EWAQ005ADVP

Menovitý výkon
• chladenie(a)
• kúrenie(b)
Rozmery V x Š x H
Hmotnosť
• hmotnosť stroja
• prevádzková hmotnosť
Prípojky
• prívod/výstup vody
• výstup vody
Chladivo
• Typ
• Náplň
Expanzná nádoba
• Objem
• Predbežný tlak
• Maximálny pracovný tlak (MPT)
Čerpadlo
• Typ
• č. rýchlosti
• Menovitý EST
Hladina hluku
• Zvukový výkon
• Hlučnosť (vo vzdialenosti 1 m)
Vnútorný objem vody
Menovitý prietok vody
Ventil uvoľnenia tlaku vodovodného
okruhu
Rozsah prevádzky – na strane vody
• kúrenie
• chladenie
Rozsah prevádzky – na strane vzduchu
• kúrenie
• chladenie

5,3 kW
—

Modely len chladenie
EWAQ006ADVP
EWAQ007ADVP

6,1 kW
—

Modely s tepelným čerpadlom
EWYQ005ADVP
EWYQ006ADVP
EWYQ007ADVP

7,2 kW
5,3 kW
—
7,2 kW
805 x 1190 x 360 mm

6,1 kW
8,5 kW

7,2 kW
9,1 kW

62 dBA
48 dBA

62 dBA
48 dBA

63 dBA
50 dBA

14,9 l/min

17,2 l/min

20,4 l/min

100 kg
104 kg
1" MBSP(c)
5/16" SAE nástrčná matica
R410A
1,7 kg
6l
1 bar
3,0 bar
chladená vodou
3
normálny: 25 kPa, vysoký: 40 kPa
62 dBA
48 dBA

62 dBA
48 dBA

63 dBA
50 dBA

14,9 l/min

17,2 l/min

20,4 l/min

4l

3 bar

—
+5 ~ +20°C

+25 ~ +55°C
+5 ~ +20°C

—
+10 ~ +43°C

–15 ~ +25°C
+10 ~ +43°C

(a) Menovité výkony chladenia sa zakladajú na nasledovných podmienkach (EN14511:2011):
výparník:
12°C/7°C
okolie:
35°C
(b) Menovité výkony kúrenia sa zakladajú na nasledovných podmienkach (EN14511:2011):
okolie:
7°C DB/6°C WB
kondenzátor: 30°C/35°C
(c) MBSP = Male British Standard Pipe (potrubie podľa britskej normy - samec)

9.2.

Elektrická špecifikácia

EWAQ005ADVP

Prúdový okruh
• Fáza
• Frekvencia
• Napätie
• Maximálny prúd
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Modely len chladenie
EWAQ006ADVP
EWAQ007ADVP

Modely s tepelným čerpadlom
EWYQ005ADVP
EWYQ006ADVP
EWYQ007ADVP

1P
50 Hz
230 V
17,3 A

19 A
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