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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ∆HΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

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

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in <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>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of June 2015

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BEYANI

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.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **

<C>

<B>

<A>

2082543.0551-QUA/EMC

DEKRA (NB0344)

DAIKIN.TCF.025H7/03-2015

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 Deǧiştirilmiş 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 Сертификата <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 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
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>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

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

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
18 r declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
21 b декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi olduǧunu 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:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
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 Σημείωση * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από
το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <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 με τήρηση των διατάξεων των:
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 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες μας:

HXY080A8V1B, HXY125A8V1B,

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

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 p declara 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

3P402254-6

HXY080A8V1B
HXY125A8V1B
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1.

Πληροφορίες για τα έγγραφα
τεκμηρίωσης

1.1.

Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο



Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν
πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. ΜΗΝ
προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα:
η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του
ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τμημάτων πρέπει να
πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη και
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι μονάδες πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία σε
κατάλληλες εγκαταστάσεις για την επαναχρησιμοποίηση, την
ανακύκλωση και την αποκατάστασή τους. ∆ιασφαλίζοντας τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα συμβάλετε στην
αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας ή την
αρμόδια τοπική αρχή.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί εγχειρίδιο εγκατάστασης. Απευθύνεται
στους εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες αυτού του προϊόντος.
Περιγράφει τις διαδικασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και
συντήρησης της μονάδας και θα παρέχει βοήθεια, σε περίπτωση που
παρουσιαστούν προβλήματα. Μελετήστε προσεκτικά τα σχετικά
τμήματα του εγχειριδίου.
Το παρόν έγγραφο αποτελεί, επίσης, εγχειρίδιο λειτουργίας.
Απευθύνεται στον τεχνικό εγκατάστασης και το χρήστη αυτού του
προϊόντος. Περιγράφει τον τρόπο χειρισμού και συντήρησης της
μονάδας και θα παρέχει βοήθεια σε περίπτωση που παρουσιαστούν
προβλήματα. Μελετήστε προσεκτικά τα σχετικά τμήματα του εγχειριδίου.

1.2.

Αντικείμενο του εγχειριδίου

Αυτό το εγχειρίδιο ∆ΕΝ περιλαμβάνει τη διαδικασία επιλογής και τη
διαδικασία σχεδιασμού του συστήματος νερού. Μόνο ορισμένες
προφυλάξεις καθώς και συμβουλές και λύσεις σχετικά με το
σχεδιασμού του κυκλώματος νερού δίνονται σε ένα ξεχωριστό
κεφάλαιο αυτού του εγχειριδίου.
Αφού γίνει η επιλογή και σχεδιαστεί το σύστημα νερού, αυτό το
εγχειρίδιο περιγράφει τις διαδικασίες χειρισμού, εγκατάστασης και
σύνδεσης των μονάδων HXY080/125. Αυτό το εγχειρίδιο έχει
προετοιμαστεί για να εξασφαλιστεί η επαρκής συντήρηση της μονάδας
και θα παράσχει βοήθεια σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα.

1.3.

Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων
τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:
Έγγραφο

Περιλαμβάνει…

Εγχειρίδιο
εγκατάστασης/λειτουργίας
εσωτερικής μονάδας

Οδηγίες
εγκατάστασης και
λειτουργίας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
εξωτερικής μονάδας

Ανατρέξτε στις
πληροφορίες που
συνοδεύουν την
εξωτερική μονάδα.

Μορφή

Εγχειρίδιο
εγκατάστασης/λειτουργίας
εσωτερικής μονάδας

Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων
τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της
Daikin της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον
αντιπρόσωπό σας.

2.
2.1.

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Οι μονάδες φέρουν το εξής σύμβολο:

2.2.
2.2.1.

Για τον εγκαταστάτη
Γενικά

Αν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο εγκατάστασης ή χειρισμού της
μονάδας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή προσάρτηση εξοπλισμού
ή εξαρτημάτων
θα
μπορούσε
να
οδηγήσει
σε
ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, διαρροές, πυρκαγιά ή σε
άλλες βλάβες στον εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο
εξαρτήματα, προαιρετικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά που
κατασκευάζονται ή έχουν εγκριθεί από την Daikin.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, οι δοκιμές και τα
χρησιμοποιούμενα υλικά συμμορφώνονται με την
ισχύουσα νομοθεσία (στο πάνω μέρος των οδηγιών που
περιγράφονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της Daikin).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Φοράτε επαρκή ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό
(προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας,…) κατά την
εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης και σέρβις
του συστήματος.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ


ΜΗΝ αγγίζετε τις σωληνώσεις ψυκτικού, τις
σωληνώσεις νερού ή τα εσωτερικά τμήματα κατά τη
διάρκεια και αμέσως μετά τη λειτουργία. Μπορεί να
είναι υπερβολικά ζεστά ή υπερβολικά κρύα.
Περιμένετε μέχρι να επανέλθουν σε κανονική
θερμοκρασία. Εάν πρέπει να τα αγγίξετε, φορέστε
προστατευτικά γάντια.



ΜΗΝ αγγίζετε το ψυκτικό υγρό που έχει διαρρεύσει.

Για το χρήστη



Αν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο χειρισμού της μονάδας,
επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.



Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες,
ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν τη
χειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες ή υπό την επίβλεψη κάποιου
ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να
επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ βρέχετε τη μονάδα.
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μπορεί

να

προκληθεί

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
 ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό επάνω στη
μονάδα.


ΜΗΝ κάθεστε, μην σκαρφαλώνετε και μην στέκεστε
πάνω στη μονάδα.
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Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ενδέχεται να είναι
απαραίτητη η παροχή ενός τεχνικού ημερολογίου μαζί με το προϊόν,
το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τα εξής: πληροφορίες σχετικά με τη
συντήρηση, τις εργασίες επισκευής, τα αποτελέσματα των δοκιμών,
τις χρονικές περιόδους αδράνειας,…
Επίσης, σε ένα προσβάσιμο σημείο του προϊόντος θα πρέπει να
παρέχονται οι εξής, τουλάχιστον, πληροφορίες:


Οδηγίες για τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Όνομα και διεύθυνση του πυροσβεστικού και του αστυνομικού
τμήματος καθώς και του νοσοκομείου.



Όνομα, διεύθυνση και τηλεφωνικοί αριθμοί κατά τις πρωινές και
τις νυχτερινές ώρες του προσωπικού συντήρησης.

Στην Ευρώπη, το πρότυπο EN378 παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες
για αυτό το τεχνικό ημερολόγιο.
2.2.2.

Τοποθεσία εγκατάστασης



Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη μονάδα για την εκτέλεση
των εργασιών σέρβις και την κυκλοφορία του αέρα.



Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία της εγκατάστασης αντέχει το βάρος
και τις δονήσεις της εγκατάστασης.



Βεβαιωθείτε ότι το σημείο αερίζεται καλά.



Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι επίπεδη.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Συλλέγετε πάντα τα ψυκτικά μέσα. ΜΗΝ τα απορρίπτετε
απευθείας στο περιβάλλον. Χρησιμοποιήστε μια μονάδα
ανακύκλωσης ψυκτικού για την εκκένωση της
εγκατάστασης.


Χρησιμοποιείτε μόνο χαλκό αποξειδωμένο με φωσφορικό οξύ
χωρίς συγκόλληση που έχει υποστεί θερμική σκλήρυνση.

2.2.4.

Νερό
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του νερού συμμορφώνεται με
την Οδηγία 98/83/ΕΚ της ΕΕ.

2.2.5.

Ηλεκτρικές συνδέσεις
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ


ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ κάθε παροχή ρεύματος προτού
αφαιρέσετε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα,
συνδέσετε καλώδια ή αγγίξετε ηλεκτροφόρα τμήματα.



Αποσυνδέστε την τροφοδοσία για περισσότερο από
1 λεπτό και μετρήστε την τάση στους ακροδέκτες των
πυκνωτών του κύριου κυκλώματος ή των ηλεκτρικών
εξαρτημάτων πριν από το σέρβις. Η τάση πρέπει να
είναι μικρότερη των 50 V DC προκειμένου να
μπορέσετε να αγγίξετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Για
τη θέση των ακροδεκτών, συμβουλευτείτε το
διάγραμμα καλωδίωσης.



ΜΗΝ αγγίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με βρεγμένα
χέρια.



ΜΗΝ αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επίβλεψη όταν
έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα συντήρησης.

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα στα ακόλουθα σημεία:


Σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης.



Σε σημεία όπου υπάρχουν μηχανήματα που εκπέμπουν
ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
ενδέχεται να επηρεάσουν το σύστημα ελέγχου και να
προκαλέσουν τη δυσλειτουργία του εξοπλισμού.



Σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής
εύφλεκτων αερίων (παράδειγμα: αραιωτικά ή βενζίνη),
ανθρακοϊνών, αναφλέξιμης σκόνης.



Σε σημεία όπου παράγεται διαβρωτικό αέριο (παράδειγμα:
θειώδες οξύ σε μορφή αερίου). Η διάβρωση των χαλκοσωλήνων
ή των συγκολλημένων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει
διαρροή ψυκτικού.

2.2.3.

Ψυκτικό
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις ψυκτικού συμμορφώνονται
με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Ευρώπη ισχύει το
πρότυπο EN378.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Αν δεν έχει εγκατασταθεί από το εργοστάσιο, θα πρέπει να
εγκατασταθεί στη μόνιμη καλωδίωση ένας γενικός
διακόπτης ή άλλο μέσο αποσύνδεσης, που να διαθέτει
διαχωρισμό επαφών σε όλους τους πόλους και να
εξασφαλίζει πλήρη αποσύνδεση σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις της κατηγορίας υπέρτασης III.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ


Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια από χαλκό.



Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες στο χώρο εγκατάστασης
πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το διάγραμμα
καλωδίωσης που παρέχεται με το προϊόν.



ΠΟΤΕ μην στριμώχνετε πολλά καλώδια μαζί και
φροντίστε τα καλώδια να μην έρχονται σε επαφή με τις
σωληνώσεις και τα αιχμηρά άκρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν
ασκείται εξωτερική πίεση στις συνδέσεις των ακροδεκτών.



Γειώστε απαραιτήτως τα καλώδια. ΜΗΝ γειώνετε τη
μονάδα σε σωλήνες ύδρευσης, σε απορροφητή
υπέρτασης ή σε γείωση τηλεφωνικής γραμμής.
Ανεπαρκής
γείωση
μπορεί
να
προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ



Λάβετε επαρκή μέτρα προφύλαξης για το ενδεχόμενο
διαρροής ψυκτικού. Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού
αερίου, αερίστε πλήρως το χώρο. Πιθανοί κίνδυνοι:

Χρησιμοποιήστε ένα αποκλειστικό κύκλωμα ισχύος.
ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε παροχή ρεύματος που
χρησιμοποιείται από άλλη συσκευή.





Η υπερβολική συγκέντρωση ψυκτικού σε ένα κλειστό
χώρο ενδέχεται να προκαλέσει έλλειψη οξυγόνου.

Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες ασφάλειες ή τους
διακόπτες ασφαλείας.





Εάν το ψυκτικό αέριο έρθει σε επαφή με φωτιά,
ενδέχεται να παραχθούν τοξικά αέρια.

Εγκαταστήστε έναν διακόπτη διαρροής προς τη γη. Σε
αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις και οι συνδέσεις του χώρου
εγκατάστασης δεν υποβάλλονται σε πίεση.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τις δοκιμές, να μην εφαρμόζετε ΠΟΤΕ πίεση
υψηλότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (όπως
υποδεικνύεται στην πινακίδα ονομασίας της μονάδας) στο
προϊόν.
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Εγκαταστήστε τα καλώδια ρεύματος σε απόσταση τουλάχιστον
1 μέτρου από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα, για να αποφύγετε τις
παρεμβολές. Ανάλογα με τα ραδιοκύματα, η απόσταση του 1 μέτρου
μπορεί να μην επαρκεί.

3. Πληροφορίες για τη συσκευασία


Κατά την παράδοση, θα πρέπει να ελέγξετε τη μονάδα για
ζημιές. Τυχόν ζημιά θα πρέπει να αναφερθεί άμεσα στον
αρμόδιο υπάλληλο παραπόνων του μεταφορέα.
Μεταφέρετε τη μονάδα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην τελική
θέση εγκατάστασης, ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τη
μεταφορά.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

2.2.6.



Αφού ολοκληρώσετε τις ηλεκτρικές εργασίες,
βεβαιωθείτε ότι κάθε ηλεκτρικό εξάρτημα και
ακροδέκτης μέσα στο κουτί των ηλεκτρικών
εξαρτημάτων έχει συνδεθεί σταθερά.





Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα καλύμματα πριν
από την ενεργοποίηση της μονάδας.

3.1.

Σημασία χρησιμοποιούμενων όρων

Εσωτερική μονάδα

3.1.1.

Για να αποσυσκευάσετε την εσωτερική μονάδα

Αντιπρόσωπος:
∆ιανομέας πωλήσεων του προϊόντος.
Εξουσιοδοτημένος εγκαταστάτης:
Εξειδικευμένος τεχνικός που έχει εξουσιοδοτηθεί για την
εγκατάσταση του προϊόντος.
Χρήστης:
Το άτομο στο οποίο ανήκει το προϊόν ή/και χειρίζεται το προϊόν.
Ισχύουσα νομοθεσία:
Όλες οι διεθνείς, ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές οδηγίες, νόμοι,
κανονισμοί ή/και κώδικες που σχετίζονται με και ισχύουν για ένα
συγκεκριμένο προϊόν ή τομέα.
Εταιρεία σέρβις:
Εξουσιοδοτημένη εταιρεία που μπορεί να εκτελέσει ή να
συντονίσει τις απαιτούμενες εργασίες σέρβις στο προϊόν.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης:
Εγχειρίδιο οδηγιών για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια
συγκεκριμένη εφαρμογή που εξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης,
ρύθμισης παραμέτρων και συντήρησης του προϊόντος ή της
εφαρμογής.
Εγχειρίδιο λειτουργίας:
Εγχειρίδιο οδηγιών για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια
συγκεκριμένη εφαρμογή που εξηγεί τον τρόπο χειρισμού του
προϊόντος ή της εφαρμογής.

a

Εξαρτήματα:
Ετικέτες, εγχειρίδια, φύλλα πληροφοριών και εξοπλισμός που
συνοδεύουν το προϊόν και που πρέπει να εγκατασταθούν
σύμφωνα με τις οδηγίες των παρεχόμενων εγγράφων
τεκμηρίωσης.
Προαιρετικός εξοπλισμός:
Εξοπλισμός που κατασκευάζεται ή έχει εγκριθεί από την Daikin
και μπορεί να συνδυαστεί με το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες
των παρεχόμενων εγγράφων τεκμηρίωσης.
Του εμπορίου:
Εξοπλισμός που δεν κατασκευάζεται από την Daikin και μπορεί
να συνδυαστεί με το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες των
παρεχόμενων εγγράφων τεκμηρίωσης.

a Εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΜΗΝ απορρίπτετε το επάνω κάλυμμα του χαρτόκουτου.
Στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος του χαρτόκουτου
έχει τυπωθεί το διάγραμμα εγκατάστασης.
3.1.2.

Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εσωτερική
μονάδα

Το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας
βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευασίας. Ακολουθήστε την
παρακάτω διαδικασίας, για να αφαιρέσετε τα υπόλοιπα εξαρτήματα.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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1

Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο.

2

Ανασηκώστε την κάτω πλευρά του μπροστινού πλαισίου και
αφαιρέστε το.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Σκίστε και πετάξτε τα πλαστικά περιτυλίγματα της
συσκευασίας, ώστε τα παιδιά να μην έρθουν σε επαφή με
αυτά. Παιδιά που παίζουν με πλαστικά περιτυλίγματα
διατρέχουν τον κίνδυνο θανάτου από ασφυξία.

4. Πληροφορίες για τις μονάδες και
τα προαιρετικά εξαρτήματα
4.1.

Γενικές πληροφορίες

Αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης αφορά στις μονάδες αντλίας
θερμότητας inverter νερού από τον αέρα της εσωτερικής μονάδας
VRV IV της σειράς HXY080/125 της Daikin.
Αυτές οι μονάδες προορίζονται για εσωτερική εγκατάσταση και
ειδικότερα για εμπορικά και δημόσια κτήρια.
Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για επιτοίχια εγκατάσταση.
Οι μονάδες HXY080/125 έχουν απόδοση θέρμανσης 9 kW/14 kW και
απόδοση ψύξης 8,2 KW/12,5 kW.

1
3

Οι εσωτερικές μονάδες έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία σε
εσωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5°C έως 30°C.

2
Αφαιρέστε τα εξαρτήματα.

Στη λειτουργία θέρμανσης, η μονάδα μπορεί να ζεστάνει νερό σε
θερμοκρασίες 25°C έως 45°C, ενώ στη λειτουργία ψύξης σε
θερμοκρασίες 5°C έως 20°C.

d

Οι μονάδες έχουν σχεδιαστεί για εσωτερική εγκατάσταση (εξωτερικές
θερμοκρασίες: ψύξη 10°C έως 43°C, θέρμανση: -20°C έως 24°C)
(για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο βιβλίο τεχνικών δεδομένων).

h

4.1.

Αναγνώριση

e
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν πραγματοποιείτε εργασίες εγκατάστασης ή σέρβις σε
πολλές μονάδες ταυτόχρονα, προσέχετε να ΜΗΝ
μπερδεύετε τα καλύμματα συντήρησης των διαφορετικών
μοντέλων.

b
c
a

b

1x

c

1x

2x

e

d
1x

2x

4.1.1. Αναγνωριστική ετικέτα: Εσωτερική μονάδα
Θέση

f
1x

g
4x

3

Στοιχεία μοντέλου
a Εγχειρίδιο HXY(080/125)
b Κιτ χειριστηρίου: χειριστήριο, 4 βίδες στερέωσης,
2 βύσματα
c Βάνα αποκοπής
d Κάλυμμα χειριστηρίου
e 2 βίδες στερέωσης του μπροστινού πλαισίου
f Κάτω πλάκα
g 4 βίδες στερέωσης της κάτω πλάκας
h Άνω πλάκα

HXY080+125A8V1B

Εσωτερική μονάδα για το Σύστημα VRV IV
4P405267-1 – 2015.04

Ονομασία μοντέλου: HXY080A8V1B, HXY125A8V1B
Κωδικός

Περιγραφή

H

Hydrobox

X

Σύνδεση VRV

Y

Αναστρέψιμες εφαρμογές (ψύξη + θέρμανση)

080

Κλάση απόδοσης (κατά προσέγγιση):



Απόδοση ψύξης 080 kW x 10



Απόδοση ψύξης 125 kW x 10

A8

Σειρά

V1

Τάση 1 P~, 220-240 V, 50 Hz

Β

Ευρωπαϊκή αγορά

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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4.2.

Πιθανοί συνδυασμοί μονάδων και προαιρετικών
εξαρτημάτων

4.2.1.

4.2.2.

Εξωτερική μονάδα

Λίστα προαιρετικών εξαρτημάτων για την εσωτερική
μονάδα

Χειριστήριο (EKRUAHT)
Το χειριστήριο παρέχεται μαζί με τη μονάδα ως εξάρτημα.
Προαιρετικά διατίθεται ένα πρόσθετο χειριστήριο.
Το πρόσθετο χειριστήριο μπορεί να συνδεθεί για τις εξής δύο
λειτουργίες:

Πιθανοί συνδυασμοί εσωτερικών και εξωτερικών
μονάδων

Εσωτερική μονάδα

RYYQ8~20

RYMQ

RXYQ

HXY080A8V1B

O

X

X

HXY125A8V1B

O

X

X

O=
X=

επιτρέπεται
δεν επιτρέπεται



Ρύθμιση κοντά στην εσωτερική μονάδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Λειτουργία θερμοστάτη χώρου στο βασικό χώρο που πρόκειται
να θερμανθεί.

Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα
συνδυασμών αντλίας θερμότητας VRV IV στα Τεχνικά
δεδομένα. Οι συνδυασμοί επεξηγούνται ανάλογα με τη διάταξη
συστήματος των αντλιών θερμότητας της σειράς VRV IV.

Θερμοστάτης χώρου (EKRTWA, EKRTR1)
Μπορείτε να συνδέσετε έναν προαιρετικό θερμοστάτη χώρου στην
εσωτερική μονάδα. Αυτός ο θερμοστάτης μπορεί να είναι ενσύρματος
(EKRTWA) ή ασύρματος (EKRTR1).
Για οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε
εγκατάστασης του θερμοστάτη χώρου.

το

5.

Οδηγίες εφαρμογής

εγχειρίδιο

5.1.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Απαιτείται πρόσθετη τροφοδοσία εναλλασσόμενου
ρεύματος 230 V για το θερμοστάτη χώρου EKRTR1.

Επισκόπηση: Οδηγίες εφαρμογής

Σκοπός των οδηγιών εφαρμογής είναι η παροχή μιας γενικής εικόνας
των δυνατοτήτων του συστήματος αντλίας θερμότητας της Daikin.
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Αισθητήρας
(EKRTETS)

τηλεχειρισμού

για

ασύρματο

θερμοστάτη



Οι εικόνες των οδηγιών εφαρμογής προορίζονται
μόνο για αναφορά και ∆ΕΝ πρέπει να
χρησιμοποιούνται
ως
αναλυτικά
διαγράμματα
υδραυλικών συνδέσεων. Οι αναλυτικές διαστάσεις και
το βάρος της υδραυλικής εγκατάστασης ∆ΕΝ
εμφανίζονται και αποτελούν ευθύνη του εγκαταστάτη.



Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις
ρυθμίσεις παραμέτρων για τη βελτιστοποίηση της
λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο ρύθμισης παραμέτρων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ασύρματο αισθητήρα εσωτερικής
θερμοκρασίας (EKRTETS) μόνο σε συνδυασμό με τον ασύρματο
θερμοστάτη (EKRTR1).
Για οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε
εγκατάστασης του θερμοστάτη χώρου.

το

εγχειρίδιο

Demand PCB (EKRP1AHTA)
Στην εσωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί μια προαιρετική PCB
αιτημάτων EKRP1AHTA. Αυτή η PCB είναι απαραίτητη όταν έχει
εγκατασταθεί ένας εξωτερικός θερμοστάτης χώρου και εξασφαλίζει
την επικοινωνία με την εσωτερική μονάδα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες,
εγκατάστασης της PCB αιτημάτων.

ανατρέξτε

στο

εγχειρίδιο

Ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης ή στο διάγραμμα συνδέσεων,
για να συνδέσετε την PCB στη μονάδα και "7.3.5. Για να συνδέσετε
τα ηλεκτρικά καλώδια στην εσωτερική μονάδα" στη σελίδα 15.
Θερμοπομπός αντλίας θερμότητας (FWXV)
Σε αυτήν την εσωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί ένας προαιρετικός
θερμοπομπός FWXV για τη λειτουργία θέρμανσης/ψύξης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο
εγκατάστασης του θερμοπομπού αντλίας θερμότητας.

εγχειρίδιο

Κιτ δοχείου αποστράγγισης (EKHBDPCA2)
Το δοχείο αποστράγγισης απαιτείται για την αποστράγγιση του
συσσωρευμένου συμπυκνώματος από την εσωτερική μονάδα.
Απαιτείται κατά τη λειτουργία ψύξης της εσωτερικής μονάδας σε χαμηλή
θερμοκρασία και όταν η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού είναι <18°C.
Για την εγκατάσταση αυτού του προαιρετικού εξαρτήματος στην
εσωτερική μονάδα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που
παρέχεται με το προαιρετικό κιτ.

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει οδηγίες εφαρμογής για τις εξής
λειτουργίες:


Ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης χώρου



Ρύθμιση βοηθητικής πηγής θερμότητας για θέρμανση χώρου

5.2.

Ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης
χώρου

Το σύστημα αντλίας θερμότητας της Daikin παρέχει εξερχόμενο νερό
σε εκπομπούς θερμότητας σε έναν ή περισσότερους χώρους.
Επειδή το σύστημα παρέχει μεγάλη ευελιξία στη ρύθμιση της
θερμοκρασίας σε κάθε χώρο, πρέπει πρώτα να απαντήσετε στις
ακόλουθες ερωτήσεις:


Πόσοι χώροι θερμαίνονται (ή ψύχονται) από το σύστημα αντλίας
θερμότητας της Daikin;



Ποιοι τύποι εκπομπών θερμότητας χρησιμοποιούνται σε κάθε
χώρο και ποια είναι η καθορισμένη θερμοκρασία εξερχόμενου
νερού σε αυτούς;

Όταν αποσαφηνίσετε τις απαιτήσεις θέρμανσης/ψύξης χώρου,
η Daikin συνιστά να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες ρύθμισης.

Κιτ αντιστάσεων (EKBUH)
Αυτό το προαιρετικό κιτ αντιστάσεων μπορεί να εγκατασταθεί για
υποβοήθηση της αντλίας θερμότητας κατά τη διαδικασία θέρμανσης
ή για παροχή πρωτεύουσας θέρμανσης σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης (1).

(1)

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο εγχειρίδιο του κιτ
αντιστάσεων και στη σελίδα "9. Εγκατάσταση του προαιρετικού κιτ
αντιστάσεων EKBUHAA(6V3/6W1)" στη σελίδα 29 αυτού του εγχειριδίου.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

6

HXY080+125A8V1B

Εσωτερική μονάδα για το Σύστημα VRV IV
4P405267-1 – 2015.04

5.2.1.

Ένας χώρος



Ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμοπομπός αντλίας θερμότητας –
Ενσύρματος θερμοστάτης χώρου

 Για τις καθημερινές σας ανάγκες,
χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες
προγράμματα.

Ρύθμιση

a

c

b

να
τα

Ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμοπομποί αντλίας θερμότητας –
Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου
Ρύθμιση

j

A
B

A
B

i

a

c
e

i

C

f
g
d
A
B
C
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

μπορείτε
τιμές και

 Για απόκλιση από τις καθημερινές σας ανάγκες, μπορείτε να
ακυρώσετε προσωρινά τις προκαθορισμένες τιμές και τα
προγράμματα.

e
C

Ευκολία. Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα την επιθυμητή
θερμοκρασία χώρου μέσω του χειριστηρίου:

b

f
h
A
B

d

Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
Ένας μόνο χώρος
Ένας μόνο χώρος
Εξωτερική αντλία θερμότητας VRV IV
Κασέτα εσωτερικής μονάδας Direct Expansion (DX) VRV
HXY(080/125)
Προαιρετικό χειριστήριο EKRUAHT (κύριο)
Σωληνώσεις ψυκτικού
Σωληνώσεις νερού
∆ιαδρομή ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Κλιματιστική μονάδα
Βαλβίδα παράκαμψης (του εμπορίου)
Χειριστήριο (δευτερεύον)



Η ενδοδαπέδια θέρμανση ή η αντλία θερμότητας συνδέεται
απευθείας στην εσωτερική μονάδα.



Η θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται από το χειριστήριο, το οποίο
χρησιμοποιείται
ως
θερμοστάτης
χώρου.
Πιθανές
εγκαταστάσεις:

A
B

i

i
f
g

f
h

d
A
B
C
a
b
c
d
e
f
g
h
i

d

Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
Ένας μόνο χώρος
Ένας μόνο χώρος
Εξωτερική αντλία θερμότητας VRV IV
Κασέτα εσωτερικής μονάδας Direct Expansion (DX) VRV
HXY(080/125)
Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου
Σωληνώσεις ψυκτικού
Σωληνώσεις νερού
∆ιαδρομή ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Κλιματιστική μονάδα
Βαλβίδα παράκαμψης (του εμπορίου)

 Χειριστήριο (τυπικός εξοπλισμός) που εγκαθίσταται στο χώρο
και χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου



Η ενδοδαπέδια θέρμανση ή οι θερμοπομποί αντλίας θερμότητας
συνδέονται απευθείας στην εσωτερική μονάδα.

 Χειριστήριο (τυπικός εξοπλισμός) που εγκαθίσταται στην
εσωτερική μονάδα και χρησιμοποιείται για χειρισμό κοντά
στην εσωτερική μονάδα + χειριστήριο (προαιρετικός
εξοπλισμός EKRUAHT) που εγκαθίσταται στο χώρο και
χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου



Η θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται από τον εξωτερικό
θερμοστάτη χώρου (απαιτείται demand PCB για αυτό το
προαιρετικό εξάρτημα).

5.3.

Πλεονεκτήματα


Οικονομία. ∆ΕΝ χρειάζεστε πρόσθετο εξωτερικό θερμοστάτη
χώρου.



Μέγιστη άνεση και απόδοση. Η λειτουργία του έξυπνου
θερμοστάτη χώρου μπορεί να ελαττώσει ή να αυξήσει την
επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού με βάση την
πραγματική θερμοκρασία χώρου (διαμόρφωση). Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τα εξής:
 Σταθερή θερμοκρασία χώρου που αντιστοιχεί στην επιθυμητή
θερμοκρασία (μέγιστη άνεση)

Χρήση μιας βοηθητικής πηγής θερμότητας

a

g

 Λιγότεροι κύκλοι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
(λιγότερος θόρυβος, μεγαλύτερη άνεση και υψηλότερη
απόδοση)
 Χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία
(υψηλότερη απόδοση)
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εξερχόμενου

e
e
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νερού
a
b
c
d
e
f
g

d

f

Εξωτερική αντλία θερμότητας VRV IV
∆ιαδρομή ενδοδαπέδιας θέρμανσης (του εμπορίου)
Συλλέκτης (του εμπορίου)
Βοηθητική πηγή θερμότητα (του εμπορίου)
Βάνα αποκοπής
Βαλβίδα υδροστάτη (του εμπορίου)
Βαλβίδα παράκαμψης (του εμπορίου)
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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ



ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ



Η Daikin ∆ΕΝ φέρει καμία ευθύνη για εσφαλμένη ή μη
ασφαλή εγκατάσταση του συστήματος του βοηθητικού
λέβητα.

Να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες οδηγίες αποστάσεων
εγκατάστασης.



Βεβαιωθείτε ότι ο βοηθητικός λέβητας και
η εγκατάστασή του στο σύστημα συμμορφώνονται με
την ισχύουσα νομοθεσία.





Βεβαιωθείτε ότι το νερό επιστροφής στην αντλία θερμότητας
∆ΕΝ υπερβαίνει τους 45°C. Γι' αυτό κάντε τα εξής:
 Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία νερού μέσω του
χειριστηρίου του βοηθητικού λέβητα στους 45°C το μέγιστο.
 Τοποθετήστε μια βαλβίδα υδροστάτη στην ροή του νερού
επιστροφής της αντλίας θερμότητας.
 Ρυθμίστε τη βαλβίδα υδροστάτη, ώστε να κλείνει σε
θερμοκρασία πάνω από τους 45°C και να ανοίγει σε
θερμοκρασία κάτω από τους 45°C.



Τοποθετήστε βάνες αντεπιστροφής.



Βεβαιωθείτε ότι έχετε μόνο ένα δοχείο διαστολής στο κύκλωμα
νερού. Στην εσωτερική μονάδα είναι ήδη προεγκατεστημένο ένα
δοχείο διαστολής.

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η χρήση του προαιρετικού εξαρτήματος
EKBUH. Το προαιρετικό κιτ αντιστάσεων θα παράσχει πρόσθετη
απόδοση σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης της αντλίας
θερμότητας. Ανατρέξτε στην ενότητα "9. Εγκατάσταση του
προαιρετικού κιτ αντιστάσεων EKBUHAA(6V3/6W1)" στη σελίδα 29
για λεπτομέρειες.



Ο χώρος γύρω από τη μονάδα επιτρέπει την επαρκή
κυκλοφορία του αέρα.



∆εν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής εύφλεκτου
αερίου.



Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον όπου
ενδέχεται να προκληθούν εκρήξεις.



Φροντίστε ώστε, σε περίπτωση διαρροής νερού, το νερό να μην
προκαλέσει ζημιά στο σημείο εγκατάστασης και τον
περιβάλλοντα χώρο.



Βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί επαρκείς προφυλάξεις, σύμφωνα
με την εφαρμοστέα νομοθεσία, για την περίπτωση διαρροής
ψυκτικού.



Κατά την εγκατάσταση της μονάδας σε μικρό χώρο λάβετε
μέτρα, ώστε να αποτρέψετε τη υπέρβαση της συγκέντρωσης
ψυκτικού πέραν των επιτρεπόμενων ορίων ασφαλείας
σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού.

Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρους που χρησιμοποιούνται
συχνά ως χώροι εργασίας. Στην περίπτωση κατασκευαστικών
εργασιών (π.χ. τρόχισμα) όπου δημιουργείται μεγάλη ποσότητα
σκόνης, η μονάδα πρέπει να είναι καλυμμένη.
Επιλέξτε τη θέση της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη ότι θα
πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για τη μεταφορά της μονάδας
προς και από το χώρο εγκατάστασης.
6.1.1.

Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εσωτερική
μονάδα
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει επαρκή μέτρα, ώστε να
αποτρέψετε τη χρήση της μονάδας από μικρά ζώα ως
φωλιάς
Εάν έλθουν μικρά ζώα σε επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα
ενδέχεται να προκληθούν βλάβες, καπνός ή πυρκαγιά.
Ζητήστε από τον πελάτη να διατηρεί καθαρό το χώρο γύρω
από τη μονάδα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η υπερβολική συγκέντρωση ψυκτικού σε ένα κλειστό χώρο
ενδέχεται να προκαλέσει έλλειψη οξυγόνου.


Μη σκαρφαλώνετε, μην κάθεστε και μη στέκεστε πάνω στη
μονάδα.



Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό πάνω στη μονάδα
(άνω πλάκα).

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρη όπως τα εξής:


Σε μέρη όπου υπάρχουν ατμοί από ορυκτέλαιο, σταγονίδια
ή υδρατμοί λαδιού.
Τα πλαστικά μέρη μπορεί να φθαρούν και να πέσουν
ή να σημειωθεί διαρροή νερού.



ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε περιοχές όπου θα πρέπει να
επικρατεί ησυχία (π.χ. κοντά σε έναν υπνοδωμάτιο και
παρόμοιους χώρους), ώστε ο θόρυβος λειτουργίας να μην
ενοχλεί.
Σημείωση: Εάν η μέτρηση του ήχου γίνει σε πραγματικές
συνθήκες εγκατάστασης, η τιμή μέτρησης θα είναι υψηλότερη
από το επίπεδο ηχητικής πίεσης που αναφέρεται στην ενότητα
Ηχητικό φάσμα, λόγω του περιβαλλοντικού θορύβου και των
ανακλάσεων του ήχου.



Η βάση πρέπει να είναι αρκετά γερή, ώστε να μπορεί να αντέξει
το βάρος της μονάδας.
Φροντίστε ώστε, σε περίπτωση διαρροής νερού, το νερό να μην
προκαλέσει ζημιά στο σημείο της εγκατάστασης και τον
περιβάλλοντα χώρο.



Σε μέρη με υψηλή υγρασία (μέγ. RH=85%), για παράδειγμα, σε
ένα μπάνιο.

Επιλέξτε μια τοποθεσία εγκατάστασης που πληροί τις παρακάτω
προϋποθέσεις:


Όλα τα μήκη και οι αποστάσεις των σωληνώσεων έχουν ληφθεί
υπόψη (για τις απαιτήσεις σχετικά με το μήκος των
σωληνώσεων για τις σωληνώσεις ψυκτικού, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας):



Να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες μέτρησης:
Προδιαγραφή

<135

Μέγιστη διαφορά ύψους μεταξύ της εσωτερικής και
της εξωτερικής μονάδας.

<15 m(a)

m(a)

Συμβουλευτείτε τους περιορισμούς για το μήκος των σωληνώσεων VRV IV,
για να εκτιμήσετε την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση του συστήματος VRV.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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Τιμή

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων ψυκτικού μεταξύ της
εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.

(a)



(mm)

6. Προετοιμασία
6.1.
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Σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού. Η θερμοκρασία
περιβάλλοντος γύρω από την εσωτερική μονάδα θα πρέπει να
είναι >5°C.



Η εσωτερική μονάδα έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση μόνο σε
εσωτερικούς χώρους και για εσωτερικές θερμοκρασίες
περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 5~35°C στη λειτουργία
ψύξης και 5~30°C στη λειτουργία θέρμανσης.

65°C

g
T

a

6.2.

f

FCU2

g

Επιλογή του τύπου πομπών θερμότητας

d

Με βάση την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού για τους πομπούς
θέρμανσης, μπορεί να καθοριστεί το ακόλουθο εύρος:

FHL3
a
b
c
d
e
f
g
FCU1...3
FHL1...3
T

Θα πρέπει να εγκαταστήσετε τις βαλβίδες απομόνωσης που
περιέχονται στη μονάδα, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή των
τυπικών εργασιών συντήρησης χωρίς αποστράγγιση του
συστήματος.



Συνδέστε όλους τους σωλήνες σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και το γενικό σχεδιάγραμμα που συνοδεύει τη
μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη την είσοδο και την έξοδο του
νερού.



ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση των
σωληνώσεων. Παραμορφωμένες σωληνώσεις ενδέχεται να
προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας.



Εγκαταστήστε βάνες αποστράγγισης σε όλα τα χαμηλά σημεία
του συστήματος, προκειμένου να είναι δυνατή η πλήρης
αποστράγγιση του κυκλώματος νερού.



Μεριμνήστε για τη σωστή αποστράγγιση της βάνας εκτόνωσης
πίεσης, για να αποφύγετε την επαφή του νερού με τα ηλεκτρικά
εξαρτήματα.



Μεριμνήστε για ανοίγματα εξαερισμού σε όλα τα υψηλά σημεία
του συστήματος, στα οποία θα πρέπει, επίσης, να υπάρχει
εύκολη πρόσβαση για εργασίες σέρβις. Στην εσωτερική μονάδα
υπάρχει ένα αυτόματο εξαεριστικό. Βεβαιωθείτε ότι το
εξαεριστικό ∆ΕΝ είναι υπερβολικά σφιγμένο, ώστε να είναι
δυνατή η αυτόματη απελευθέρωση αέρα στο κύκλωμα νερού.

Αυτό θα καθορίσει τελικά τις παρακάτω σημαντικές παραμέτρους:


Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα.



Μέγιστος όγκος νερού στο σύστημα.



Ελάχιστη και μέγιστη κυκλοφορία νερού στο σύστημα.



Μέγιστη πτώση πίεσης στο σύστημα.

6.2.2.

Εξωτερική μονάδα (αντλία θερμότητας VRV IV)
Εσωτερική μονάδα HXY(080/125)
Εναλλάκτης θερμότητας
Κυκλοφορητής
Βάνα αποκοπής
Μηχανοκίνητη 2οδη βάνα (του εμπορίου)
Συλλέκτης
Μονάδα fan coil (προαιρετική)
∆ιαδρομή ενδοδαπέδιας θέρμανσης (προαιρετική)
Θερμοστάτης χώρου (προαιρετικός)



Αυτή θα καθορίσει την κυκλοφορία του νερού στο σύστημα.
Τέλος, θα πρέπει να σχεδιαστεί η διάταξη των σωληνώσεων από
την πηγή θερμότητας προς τους διάφορους πομπούς θερμότητας.

g

FHL2

Μέση θερμοκρασία (εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
από 40°C έως 45°C, εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
ψύξης από 12°C έως 7°C).
Τυπικό παράδειγμα: καλοριφέρ (θέρμανση) και θερμοπομποί
(θέρμανση και ψύξη) χαμηλής θερμοκρασίας.

Μια σημαντική παράμετρος των πομπών θερμότητας είναι η διαφορά
θερμοκρασίας ανάμεσα στο εισερχόμενο και το εξερχόμενο νερό.

e

FHL1

Χαμηλή θερμοκρασία (εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
θέρμανσης από 25°C έως 40°C, εύρος θερμοκρασίας
εξερχόμενου νερού ψύξης από 25°C έως 18°C).
Τυπικό παράδειγμα: ενδοδαπέδια θέρμανση.

Όταν επιλέξετε τους πομπούς θερμότητας, θα πρέπει να καθοριστεί
η απόδοση των πομπών θερμότητας αυτών και βάσει αυτής θα
πρέπει να αποφασιστούν οι διαστάσεις και η θέση των πομπών
θερμότητας στα διάφορα δωμάτια.

FCU3

M

Η επιλογή του πομπού θερμότητας έγκειται στον τελικό πελάτη.
Η επιλογή του πομπού θερμότητας θα καθορίσει την απαιτούμενη
θερμοκρασία νερού από τη μονάδα.

2

e

b c

Προετοιμασία του κυκλώματος νερού

6.2.1.

1

g

Απαιτήσεις κυκλώματος νερού



Χρησιμοποιήστε την εσωτερική μονάδα μόνο σε κλειστό
σύστημα νερού.
Η χρήση του συστήματος σε ανοικτό σύστημα νερού μπορεί να
προκαλέσει υπερβολική διάβρωση.



Η μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι 45°C (θέρμανση) και
η ελάχιστη θερμοκρασία νερού είναι 5°C (ψύξη).



Η μέγιστη τιμή πίεσης νερού είναι 3 bar.
Εγκαταστήστε επαρκή μέτρα προστασίας στο κύκλωμα νερού,
για να διασφαλίσετε ότι ∆ΕΝ θα γίνει υπέρβαση της μέγιστης
πίεσης νερού.



Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά υλικά τα οποία είναι συμβατά με το
νερό που χρησιμοποιείται στο σύστημα και με τα υλικά που
χρησιμοποιούνται στην εσωτερική μονάδα.





Όλες οι εγκατεστημένες σωληνώσεις και τα εξαρτήματα των
σωληνώσεων (βάνες, συνδέσεις,…) πρέπει να μπορούν να
αντέξουν στις ακόλουθες θερμοκρασίες.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα των σωληνώσεων της
εγκατάστασης μπορούν να αντέξουν την πίεση και τη
θερμοκρασία του νερού.



Αν χρησιμοποιείτε μεταλλικές σωληνώσεις που δεν είναι από
ορείχαλκο, μονώνετε κατάλληλα τα ορειχάλκινα και μη υλικά,
ώστε να ΜΗΝ έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Με αυτόν τον
τρόπο θα αποτρέψετε τη γαλβανική διάβρωση.



Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα επικαλυμμένα με
ψευδάργυρο στο κύκλωμα νερού. Επειδή στο εσωτερικό
κύκλωμα νερού της μονάδας χρησιμοποιούνται χάλκινες
σωληνώσεις, ενδέχεται να παρουσιαστεί υπερβολική διάβρωση.



Χρησιμοποιείτε μόνο τα κατάλληλα εργαλεία για το χειρισμό των
υλικών από ορείχαλκο, που είναι ένα μαλακό υλικό. Αν ∆ΕΝ το
κάνετε, οι σωληνώσεις θα καταστραφούν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρακάτω εικόνα αποτελεί παράδειγμα και ενδέχεται
να ΜΗΝ αντιστοιχεί στη διάταξη του συστήματός σας.

HXY080+125A8V1B

Εσωτερική μονάδα για το Σύστημα VRV IV
4P405267-1 – 2015.04
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Επιλέξτε τη διάμετρο των σωληνώσεων νερού ανάλογα με την
απαιτούμενη ροή νερού και τη διαθέσιμη εξωτερική στατική
πίεση του κυκλοφορητή. Ανατρέξτε στην ενότητα "14. Τεχνικά
δεδομένα" στη σελίδα 45 για τις καμπύλες της εξωτερικής
στατικής πίεσης της εσωτερικής μονάδας.

a

Ελάχιστη ροή νερού (l/min)

HXY080A8V1B

15

HXY125A8V1B

15



Όταν η κυκλοφορία σε κάθε διαδρομή θέρμανσης χώρου
ελέγχεται από βάνες απομακρυσμένου ελέγχου, είναι
σημαντικό να διασφαλίζεται ο ελάχιστος όγκος νερού,
ακόμα και αν όλες οι βάνες είναι κλειστές.

Η ελάχιστη απαιτούμενη ροή νερού για τη λειτουργία της
εσωτερικής μονάδας υποδεικνύεται στον ακόλουθο πίνακα.
Όταν η ροή του νερού είναι χαμηλότερη, θα εμφανιστεί το
σφάλμα ροής A6 και θα διακοπεί η λειτουργία της εσωτερικής
μονάδας.

Μοντέλο



ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

d e

 Χρησιμοποιήστε ένα καλό στεγανοποιητικό σπειρωμάτων για
τη στεγανοποίηση των συνδέσεων.
Για λόγους ασφαλείας, ∆ΕΝ επιτρέπεται η προσθήκη κανενός
είδους γλυκόλης στο κύκλωμα νερού.



Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα
νομοθεσία και ενδέχεται να απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα
υγιεινής για την εγκατάσταση.



Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να χρειαστεί να
εγκαταστήσετε θερμοστατικές βάνες ανάμιξης.
Τύπος υπολογισμού της προπίεσης του δοχείου
διαστολής

Η προπίεση (Pg) του δοχείου εξαρτάται από τη διαφορά ύψους της
εγκατάστασης (H):

Για να ελέγξετε τον όγκο του νερού

Η εσωτερική μονάδα διαθέτει ένα δοχείο διαστολής 10 λίτρων
με εργοστασιακά ρυθμισμένη προπίεση στο 1 bar.
Για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λειτουργεί σωστά:


Πρέπει να ελέγξετε τον ελάχιστο και τον μέγιστο όγκο νερού.



Ενδέχεται να πρέπει
του δοχείου διαστολής.

να

προσαρμόσετε

την

προπίεση

M2

FHL1

Εξωτερική μονάδα (αντλία θερμότητας VRV IV)
Εσωτερική μονάδα HXY(080/125)
Εναλλάκτης θερμότητας
Κυκλοφορητής
Βάνα αποκοπής
Συλλέκτης (του εμπορίου)
Βαλβίδα παράκαμψης (του εμπορίου)
∆ιαδρομή ενδοδαπέδιας θέρμανσης (του εμπορίου)
Ανεξάρτητος θερμοστάτης χώρου (προαιρετικός)
Ανεξάρτητη μηχανοκίνητη βαλβίδα για τον έλεγχο της
διαδρομής FHL1...3
(του εμπορίου)

Χρησιμοποιήστε το ακόλουθο γράφημα για να προσδιορίσετε τον
μέγιστο επιτρεπόμενο όγκο νερού για την υπολογισμένη προπίεση.

a
2.5

2

1.5

1

100

150

200

250

300

400

450

b

Παράδειγμα: Μέγιστος όγκος νερού και προπίεση δοχείου
διαστολής
∆ιαφορά ύψους Όγκος νερού
εγκατάστασης(a) ≤ 280 l

>280 l

≤7 m

∆εν απαιτείται ρύθμιση
της προπίεσης.

Κάντε τα εξής:
• Μειώστε την προπίεση.
• Βεβαιωθείτε ότι
ο όγκος νερού ∆ΕΝ
ξεπερνά τον μέγιστο
επιτρεπόμενο όγκο
νερού.

>7 m

Κάντε τα εξής:
• Αυξήστε την προπίεση.
• Βεβαιωθείτε ότι ο όγκος
νερού ∆ΕΝ ξεπερνά τον
μέγιστο επιτρεπόμενο
όγκο νερού.

Το δοχείο διαστολής της
εσωτερικής μονάδας
είναι πολύ μικρό για την
εγκατάσταση.

Βεβαιωθείτε ότι ο συνολικός όγκος νερού στην εγκατάσταση είναι
τουλάχιστον 20 λίτρα, ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του όγκου
εσωτερικού νερού της εσωτερικής μονάδας.

Σε κρίσιμες συνθήκες ή σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις
θέρμανσης, ενδέχεται να χρειαστεί επιπρόσθετος όγκος
νερού

350

a Προπίεση (bar)
b Μέγιστος όγκος νερού (l)

Ελάχιστος όγκος νερού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

M3

Μέγιστος όγκος νερού

0.5
0.3
0 20 50

Pg=0,3+(H/10) (bar)

T3

FHL3

a
b
c
d
e
f
g
FHL1...3
T1...3
M1...3

 Κρατήστε το άκρο του σωλήνα προς τα κάτω όταν αφαιρείτε
τα γρέζια.
 Καλύψτε το άκρο του σωλήνα ενώ τον περνάτε μέσα από τον
τοίχο, ώστε να μην εισχωρήσει σκόνη ή/και άλλα σωματίδια
στο σωλήνα.

g

T2

FHL2

Αν εισέλθει αέρας ή σκόνη στο κύκλωμα νερού, μπορεί να
προκληθούν προβλήματα. Για να αποτρέψετε αυτό το
ενδεχόμενο:

6.2.4.

f

M1

Συνιστάται ένθερμα η εγκατάσταση ενός πρόσθετου φίλτρου στο
κύκλωμα νερού θέρμανσης. Ειδικά για την απομάκρυνση
μεταλλικών σωματιδίων από τις σωληνώσεις θέρμανσης του
χώρου εγκατάστασης, συνιστάται η χρήση ενός μαγνητικού
ή κυκλωνικού φίλτρου, το οποίο μπορεί να απομακρύνει μικρά
σωματίδια. Τα μικρά σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν
βλάβη στη μονάδα και ∆ΕΝ απομακρύνονται από το τυπικό
φίλτρο της αντλίας θερμότητας.

6.2.3.

e
T1

 Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρούς σωλήνες



b c

(a) Αυτή είναι η διαφορά ύψους (m) ανάμεσα στο υψηλότερο σημείο του κυκλώματος
νερού και την εσωτερική μονάδα. Αν η εσωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί στο
υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης, το ύψος της εγκατάστασης είναι 0 m.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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6.2.5.

Αλλαγή της προπίεσης του δοχείου διαστολής

6.3.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

6.3.1.

Η προσαρμογή της προπίεσης του δοχείου διαστολής
μπορεί να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη.
Όταν απαιτείται αλλαγή της προεπιλεγμένης προπίεσης του δοχείου
διαστολής (1 bar), λάβετε υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες:


Να χρησιμοποιείτε μόνο ξηρό άζωτο για να ρυθμίσετε την
προπίεση του δοχείου διαστολής.



Σε περίπτωση ακατάλληλης ρύθμισης της προπίεσης του δοχείου
διαστολής, θα προκληθεί δυσλειτουργία του συστήματος.

Η αλλαγή της προπίεσης του δοχείου διαστολής πρέπει να
πραγματοποιείται με ελάττωση ή αύξηση της πίεσης του αζώτου
μέσω της βαλβίδας schräder του δοχείου διαστολής.

a

α Βαλβίδα Schräder

6.2.6.

Για να ελέγξετε τον όγκο του νερού: Παραδείγματα

Προετοιμασία των ηλεκτρικών καλωδιώσεων
Πληροφορίες για την προετοιμασία των ηλεκτρικών
καλωδιώσεων
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ


Γειώστε σωστά τη μονάδα. ΜΗΝ γειώνετε τη μονάδα
σε σωλήνες ύδρευσης, σε απορροφητή υπέρτασης
ή σε γείωση τηλεφωνικής γραμμής. Ανεπαρκής
γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες ασφάλειες ή τους
διακόπτες ασφαλείας.



Στερεώστε τα ηλεκτρικά καλώδια με συνδέσμους
καλωδίων, ώστε τα καλώδια να ΜΗΝ έρχονται σε
επαφή με τους σωλήνες ή με αιχμηρά άκρα, ειδικά
στην πλευρά των σωλήνων υψηλής πίεσης



ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδια τυλιγμένα με ταινία,
γυμνωμένα καλώδια, μπαλαντέζες ή πολύμπριζα.
Ενδέχεται
να
προκληθεί
υπερθέρμανση,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Όλες οι εργασίες καλωδίωσης θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο
και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.



Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν στη
σταθερή καλωδίωση.



Όλα τα εξαρτήματα που αγοράζονται επί τόπου και
όλες οι ηλεκτρικές κατασκευές πρέπει να
συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ


Παράδειγμα 1
Η εσωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί 5 m κάτω από το υψηλότερο
σημείο στο κύκλωμα νερού. Ο συνολικός όγκος νερού στο κύκλωμα
νερού είναι 100 l.

Η εσωτερική μονάδα θα πρέπει να χρησιμοποιεί
αποκλειστικό κύκλωμα τροφοδοσίας.
a
0 0 58

0 5
1 0

∆εν απαιτείται κάποια ενέργεια ή προσαρμογή.
Παράδειγμα 2

b

Η εσωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί στο υψηλότερο σημείο στο
κύκλωμα νερού. Ο συνολικός όγκος νερού στο κύκλωμα νερού είναι 350 l.

1
a Κανονική τροφοδοσία
b Ασφάλεια
1 Τροφοδοσία για την
εξωτερική μονάδα

Ενέργειες:


Επειδή ο συνολικός όγκος νερού (350 l) υπερβαίνει τον
προεπιλεγμένο όγκο νερού (280 l), η προπίεση πρέπει να μειωθεί.



Η απαιτούμενη προπίεση είναι:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar=0,3 bar.



Ο αντίστοιχος μέγιστος όγκος νερού στα 0,3 bar είναι 410 l.
(Συμβουλευτείτε το γράφημα του παραπάνω κεφαλαίου).



Επειδή τα 350 l είναι λιγότερα από τα 410 l, το δοχείο διαστολής
είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση.
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Το προαιρετικό κιτ αντιστάσεων (EKBUH) θα πρέπει
να χρησιμοποιεί αποκλειστικό κύκλωμα τροφοδοσίας.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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6.3.2.

Επισκόπηση των ηλεκτρικών συνδέσεων στην
εσωτερική μονάδα

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει την απαιτούμενη καλωδίωση στο
χώρο εγκατάστασης.

7.

Εγκατάσταση

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε πρώτα τις οδηγίες του
προηγούμενου κεφαλαίου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Η παρακάτω εικόνα αποτελεί παράδειγμα και
ενδέχεται να ΜΗΝ αντιστοιχεί στη διάταξη του
συστήματός σας.



Για
λεπτομέρειες,
ανατρέξτε
στην
ενότητα
"14.2. ∆ιάγραμμα καλωδίωσης" στη σελίδα 46.

2
f
6
e

a
1
b

7
10

3

11

4

12

5

13

9

8

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από τεχνικό εγκατάστασης
και η επιλογή των υλικών και της εγκατάστασης θα πρέπει
να συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα νομοθεσία. Στην
Ευρώπη, το πρότυπο EN378 είναι το ισχύον πρότυπο που
πρέπει να εφαρμοστεί.

7.1.

h
14
g

Τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας

7.1.1.
1

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Σκίστε και πετάξτε τα πλαστικά περιτυλίγματα της
συσκευασίας, ώστε τα παιδιά να μην έρθουν σε επαφή με
αυτά. Παιδιά που παίζουν με πλαστικά περιτυλίγματα
διατρέχουν τον κίνδυνο θανάτου από ασφυξία.

c
d

a Αποκλειστικό κύκλωμα τροφοδοσίας για την εσωτερική
μονάδα
b HXY(080/125)
c Χειριστήριο
d Προαιρετικό χειριστήριο
e Προαιρετικό κιτ αντιστάσεων
f Αποκλειστικό κύκλωμα τροφοδοσίας για το κιτ εξωτερικών
εφεδρικών αντιστάσεων
g Προαιρετικός θερμοστάτης χώρου
h Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος 230 V

Εξάρτημα Περιγραφή

Για να εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα

Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τη μονάδα, ανατρέχοντας στις
οδηγίες του κεφαλαίου "3.1.2. Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα
από την εσωτερική μονάδα" στη σελίδα 4.

2

Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα ως εξής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ανασηκώνετε την εσωτερική μονάδα κρατώντας την
από τις σωληνώσεις.

Μέγιστη
ένταση
ρεύματος
Καλωδίωση λειτουργίας

60kg

Καλωδίωση υψηλής τάσης (Καλώδια υψηλής τάσης)
1

Τροφοδοσία εσωτερικής
μονάδας

2+GND

(a)

2

έξοδος δυσλειτουργίας

2

0,3 A(b)

3

Έξοδος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
λειτουργίας

2

0,3 A(b)

4

Έξοδος ψύξης/θέρμανσης

2

0,3 A(b)

5

Έξοδος 1/2 βήματος κιτ
αντιστάσεων

3

(b)

6

Τροφοδοσία κιτ εξωτερικών
αντιστάσεων

Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο εγκατάστασης που
συνοδεύει το προαιρετικό κιτ.

1

2

3

3

Καλωδίωση χαμηλής τάσης (Καλώδια χαμηλής τάσης)
7

Μετάδοση
εσωτερικής/εξωτερικής
μονάδας

2

(c)

8

Μετάδοση χειριστηρίου

2

(c)

9

Ασφάλεια κιτ εξωτερικών
αντιστάσεων

2

(b)

10

Είσοδος θερμοστάτη 1

2

(b)

11

Είσοδος θερμοστάτη 2

2

(b)

12

Σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
λειτουργίας

2

(b)

13

Σήμα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
λειτουργίας

2

(b)

14

Τροφοδοσία
εναλλασσόμενου ρεύματος
230 V (μόνο για τον
ασύρματο θερμοστάτη
χώρου EKRTR1)

2

<1 A

1 4x
2
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση τηρώντας τις οδηγίες
αποστάσεων εγκατάστασης που περιγράφονται στην
ενότητα "6.1.1. Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την
εσωτερική μονάδα" στη σελίδα 8.

2x

(a) Ανατρέξτε στην πινακίδα ονομασίας στην εσωτερική μονάδα.
(b) Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm².
(c) ∆ιατομή καλωδίου μεταξύ 0,75 mm² και 1,25 mm².

3

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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7.1.3.

Για να συνδέσετε τις σωληνώσεις ψυκτικού στην
εξωτερική μονάδα

2x

8

7

b

a

2x

a Σύνδεση ψυκτικού υγρού Ø9,52 mm
b Σύνδεση ψυκτικού αερίου Ø15,9 mm

9
1

Συνδέστε τους σωλήνες υγρού από την εξωτερική μονάδα στη
σύνδεση του ψυκτικού υγρού της εσωτερικής μονάδας.

2

Συνδέστε τους σωλήνες αερίου από την εξωτερική μονάδα στη
σύνδεση του ψυκτικού υγρού της εσωτερικής μονάδας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εκκένωση και τη λειτουργία της
μονάδας κατά τη διαδικασία της εκκένωσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μεγέθη των σωλήνων και την επιλογή
refnet, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

10

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

1

2

2

ΜΗΝ ενεργοποιήσετε τη μονάδα πριν να ολοκληρωθεί
η εκκένωση. Σε αντίθετη περίπτωση, ανατρέξτε στις
οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης της εξωτερικής
μονάδας, για να αποτρέψετε την εισχώρηση βρωμιάς,
αέρα ή αζώτου στις σωληνώσεις.

2

7.2.

Σύνδεση των σωληνώσεων νερού

7.2.1.

Για να συνδέσετε τις σωληνώσεις νερού
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση των
σωληνώσεων. Παραμορφωμένες σωληνώσεις ενδέχεται
να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας.

Για τη διευκόλυνση των εργασιών σέρβις και συντήρησης παρέχονται
2 βάνες αποκοπής. Τοποθετήστε τις βάνες στην είσοδο και την έξοδο
νερού. Μελετήστε προσεκτικά τη θέση τοποθέτησής τους.
Ο προσανατολισμός των ενσωματωμένων βανών αποστράγγισης
έχει μεγάλη σημασία για τη συντήρηση.

11

1

Τοποθετήστε τις βάνες αποκοπής στους σωλήνες νερού.

4x

12

13
b

7.1.2.

Για να εγκαταστήσετε το κιτ δοχείου αποστράγγισης

Εάν απαιτείται ένα κιτ δοχείου αποστράγγισης (EKHBDPCA2),
εγκαταστήστε το προτού συνδέσετε τους σωλήνες ψυκτικού
και νερού και τα ηλεκτρικά καλώδια.
Για την εγκατάσταση ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του κιτ
δοχείου αποστράγγισης.

a
a Είσοδος νερού
b Έξοδος νερού

2

Βιδώστε τα παξιμάδια της εσωτερικής μονάδας στις βάνες
αποκοπής.

3

Συνδέστε τις σωληνώσεις εγκατάστασης με τις βάνες αποκοπής.
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Συνιστάται η εγκατάσταση μιας βάνας μείωσης πίεσης
στην είσοδο κρύου νερού σε συμμόρφωση με την
ισχύουσα νομοθεσία.
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7.2.2.

Για να εγκαταστήσετε την κάτω πλάκα και να συνδέσετε
τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης της βαλβίδας
ασφαλείας

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η βελόνα πίεσης του νερού στο μανόμετρο θα διαφέρει
ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού (υψηλότερη πίεση
για υψηλότερη θερμοκρασία νερού).
Ωστόσο, η πίεση του νερού θα πρέπει πάντα να
υπερβαίνει το 1 bar για να αποφεύγεται η είσοδος αέρα στο
κύκλωμα.
7.2.4.

Για να μονώσετε τις σωληνώσεις νερού

Οι σωληνώσεις στο σύνολο του κυκλώματος νερού πρέπει να
μονωθούν, για την αποφυγή δημιουργίας συμπυκνώματος κατά τη
λειτουργία ψύξης και αποτροπή της μείωσης της απόδοσης κατά τις
λειτουργίες θέρμανσης και ψύξης.

1

2

4x

Εάν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 30°C και η υγρασία είναι
υψηλότερη από RH 80%, το πάχος των στεγανοποιητικών υλικών θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mm, ώστε να αποφευχθεί
η δημιουργία συμπυκνώματος στην επιφάνεια της στεγανοποίησης.

7.3.
7.3.1.

Προφυλάξεις για εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Ηλεκτρική εγκατάσταση

3
7.2.3.
1

Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων

Για να πληρώσετε το κύκλωμα νερού

Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στη βάνα αποστράγγισης
και πλήρωσης.

Όλες οι καλωδιώσεις και τα εξαρτήματα για το χώρο
εγκατάστασης πρέπει να εγκαθίστανται από τεχνικό
εγκατάστασης και πρέπει να συμμορφώνονται προς την
ισχύουσα νομοθεσία.
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Συστάσεις εργασίας ηλεκτρικών καλωδιώσεων.
Για τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τις εργασίες
τοποθέτησης ηλεκτρικών καλωδίων.
Μην λειτουργείτε τη μονάδα εάν δεν έχει πρώτα
ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των σωληνώσεων ψυκτικού.
Αν λειτουργήσετε τη μονάδα πριν να είναι έτοιμες
οι σωληνώσεις, θα καταστραφεί ο συμπιεστής.

2

Ανοίξτε τη βάνα αποστράγγισης και πλήρωσης.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

3

Βεβαιωθείτε ότι η αυτόματη βάνα εξαέρωσης είναι ανοικτή
(τουλάχιστον κατά 2 στροφές).



4

Πληρώστε το κύκλωμα με νερό, μέχρι το μανόμετρο να δείξει
πίεση ±2,0 bar.

Στη σταθερή καλωδίωση πρέπει να χρησιμοποιείται
ένας γενικός διακόπτης ή άλλος τρόπος αποσύνδεσης
με διαχωρισμό επαφής σε όλους τους πόλους, σε
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

5

Εξαγάγετε όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα από το κύκλωμα
νερού.



Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια από χαλκό.



Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το διάγραμμα
καλωδίωσης που παρέχεται μαζί με τη μονάδα και τις
οδηγίες που δίνονται παρακάτω.



Μην στριμώχνετε ποτέ πολλά καλώδια μαζί και
βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή με τις μη
μονωμένες σωληνώσεις και τα αιχμηρά άκρα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται εξωτερική πίεση στις
συνδέσεις των ακροδεκτών.



Τα καλώδια παροχής ρεύματος πρέπει να συνδεθούν
σωστά.



Εγκαταστήστε απαραιτήτως μια σύνδεση γείωσης. Μην
γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνες ύδρευσης, απορροφητή
υπέρτασης, ή τηλεφωνική γείωση. Ανεπαρκής γείωση
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει προστασία
γείωσης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε
αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Χρησιμοποιείτε ένα ανεξάρτητο κύκλωμα παροχής
ρεύματος και μην χρησιμοποιείτε ποτέ παροχή ρεύματος
στην οποία είναι συνδεδεμένες και άλλες συσκευές.



Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες ασφάλειες ή τους
διακόπτες ασφαλείας.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ


Η παρουσία αέρα στο κύκλωμα νερού ενδέχεται να
προκαλέσει δυσλειτουργία του διακόπτη ροής. Κατά
την πλήρωση, ενδέχεται να μην είναι δυνατή
η αφαίρεση όλου του αέρα από το κύκλωμα. Ο αέρας
που απομένει θα αφαιρεθεί μέσω των βανών
αυτόματης εξαέρωσης τις πρώτες ώρες λειτουργίας
του συστήματος. Ενδεχομένως, αργότερα να
χρειαστεί συμπληρωματική πλήρωση με νερό.
Είναι δυνατή η λειτουργία μόνο της αντλίας για
εξαέρωση του συστήματος μέσω ρυθμίσεων στο
χώρο εγκατάστασης. Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις
εγκατάστασης [E-04] του κεφαλαίου "[E] Λειτουργία
συντήρησης" στη σελίδα 23 για περισσότερες
λεπτομέρειες.



Ενδεχομένως, η μονάδα να αποβάλλει το νερό που
περισσεύει μέσω της βάνας εκτόνωσης πίεσης.



Η ποιότητα του νερού πρέπει να είναι σύμφωνη με την
ευρωπαϊκή οδηγία 98/83 ΕΚ.

6

Κλείστε τη βάνα αποστράγγισης και πλήρωσης.

7

Αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής νερού από τη βάνα
αποστράγγισης και πλήρωσης.
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7.3.5.
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο
ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρονικό θόρυβο, ο οποίος
δημιουργείται
από
τη
ραδιοηλεκτρική
ενέργεια.
Ο εξοπλισμός είναι συμβατός με τις προδιαγραφές που
έχουν καθοριστεί για την παροχή εύλογης προστασίας
έναντι τέτοιου είδους παρεμβολών. Ωστόσο, δεν
εγγυόμαστε ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια
συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Επομένως, συνιστάται η εγκατάσταση του εξοπλισμού και
των ηλεκτρικών καλωδίων σε κατάλληλη απόσταση από
στερεοφωνικό εξοπλισμό, υπολογιστές κλπ...

Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εσωτερική
μονάδα
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ελέγξτε τον πίνακα της ενότητας "6.3.2. Επισκόπηση των
ηλεκτρικών συνδέσεων στην εσωτερική μονάδα" στη
σελίδα 12 για να μάθετε ποια καλώδια θα πρέπει να
δρομολογηθούν στην ομάδα καλωδίων υψηλής τάσης και
ποια καλώδια θα πρέπει να δρομολογηθούν στην ομάδα
καλωδίων χαμηλής τάσης.

1

Τα καλώδια πρέπει να εισέρχονται στη μονάδα από την κάτω πλευρά.

2

∆ρομολογήστε τα καλώδια στο εσωτερικό της μονάδας και του
ηλεκτρικού πίνακα ως εξής:

Σε εξαιρετικές συνθήκες, θα πρέπει να τηρείτε αποστάσεις
τουλάχιστον 3m και να χρησιμοποιείτε αγωγούς
σωληνώσεων για τις γραμμές παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος και τις γραμμές μετάδοσης.

b

a

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υπόμνημα και τη
θέση του διαγράμματος συνδεσμολογίας της μονάδας
μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "14.2. ∆ιάγραμμα
καλωδίωσης" στη σελίδα 46.
Το διάγραμμα συνδεσμολογίας στην εσωτερική μονάδα
ισχύει μόνο για την εσωτερική μονάδα.
Για την εξωτερική μονάδα, ανατρέξτε στο διάγραμμα
συνδεσμολογίας της εξωτερικής μονάδας.
7.3.2.

Επισκόπηση συστήματος καλωδίωσης εγκατάστασης

d

Η καλωδίωση στο χώρο εγκατάστασης αποτελείται από την
τροφοδοσία ρεύματος, τα καλώδια επικοινωνίας εσωτερικήςεξωτερικής μονάδας (=μετάδοση F1F2), τα καλώδια του χειριστηρίου
(=P1P2), τα καλώδια για τη σύνδεση των προαιρετικών εξαρτημάτων
και των εξαρτημάτων του εμπορίου.
7.3.3.

X1M

A4P
X801M

c

Απαιτήσεις

Απαιτείται τροφοδοσία ρεύματος (συμβουλευτείτε τον πίνακα που
αναφέρεται στην ενότητα "6.3.2. Επισκόπηση των ηλεκτρικών
συνδέσεων στην εσωτερική μονάδα" στη σελίδα 12) για τη σύνδεση
της μονάδας. Απαιτείται προστασία της παροχής ρεύματος με τις
απαραίτητες συσκευές ασφαλείας, δηλαδή έναν γενικό διακόπτη, μια
ασφάλεια βραδείας τήξης σε κάθε φάση και μια προστασία γείωσης
που να συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα νομοθεσία.

b

Η επιλογή και οι διαστάσεις των καλωδίων θα πρέπει να συμφωνούν
με την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει των πληροφοριών που
αναφέρονται στον πίνακα "6.3.2. Επισκόπηση των ηλεκτρικών
συνδέσεων στην εσωτερική μονάδα" στη σελίδα 12.
7.3.4.

X2M

a

a Ομάδα καλωδίων χαμηλής τάσης (βλ. "6.3.2. Επισκόπηση
των ηλεκτρικών συνδέσεων στην εσωτερική μονάδα" στη
σελίδα 12
b Ομάδα καλωδίων υψηλής τάσης (βλ. "6.3.2. Επισκόπηση
των ηλεκτρικών συνδέσεων στην εσωτερική μονάδα" στη
σελίδα 12
c Σύνδεση γείωσης
d Προαιρετικό

Για να ανοίξετε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα

3

Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων
χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων, για να εξασφαλίσετε ότι
δεν ασκείται πίεση και ότι το καλώδιο ∆ΕΝ έρχεται σε επαφή με
τις σωληνώσεις και τα αιχμηρά άκρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

4x

ΜΗΝ σπρώχνετε ή μην τοποθετείτε καλώδια περιττού
μήκους στη μονάδα.
7.3.6.

Για να συνδέσετε το χειριστήριο

Η μονάδα διαθέτει χειριστήριο, χάρη στο οποίο η ρύθμιση, η χρήση
και η συντήρηση της μονάδας γίνονται πιο εύκολες για το χρήστη.
Πριν από τη χρήση του
τη διαδικασία εγκατάστασης.

χειριστηρίου,

ακολουθήστε

αυτήν

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η καλωδίωση σύνδεσης δεν περιλαμβάνεται.
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4

∆ιαδικασία
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Το χειριστήριο, το οποίο περιλαμβάνεται στο κιτ, θα πρέπει
να τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο.
Αφαιρέστε το μπροστινό τμήμα του χειριστηρίου
Τοποθετήστε ένα ίσιο κατσαβίδι στις εσοχές
(1) του πίσω τμήματος του χειριστηρίου και
αφαιρέστε το μπροστινό τμήμα του
χειριστηρίου.

Επανατοποθετήστε το μπροστινό πλαίσιο στο πλαίσιο στήριξης
στον τοίχο.
Αρχίστε τη στερέωση πρώτα από τους συνδετήρες που
βρίσκονται στο κάτω μέρος.

1
1

5

Αφαιρέστε το κάλυμμα του χειριστηρίου από το μεντεσέ του.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η PCB βρίσκεται στην πρόσοψη του χειριστηρίου.
Προσέξτε να ΜΗΝ την καταστρέψετε.
Στερέωση του χειριστηρίου στην εσωτερική μονάδα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για τη σύνδεση στον ηλεκτρικό πίνακα, ανατρέξτε στην
ενότητα "7.3.5. Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια
στην εσωτερική μονάδα" στη σελίδα 15.
1

1

Στερεώστε το πλαίσιο στήριξης στον τοίχο του χειριστηρίου στο
μπροστινό πλαίσιο της μονάδας.
Για την εγκατάσταση της μπροστινής πλάκας, ανατρέξτε στην
ενότητα "7.4.1. Για να στερεώσετε το κάλυμμα του χειριστηρίου
στην εσωτερική μονάδα" στη σελίδα 17.

2
Στερέωση του χειριστηρίου στον
εγκατάστασης ως θερμοστάτη χώρου

τοίχο

σε

περίπτωση

1

Κόψτε ένα δισύρματο καλώδιο.

2

Στερεώστε το πλαίσιο στήριξης στον τοίχο του χειριστηρίου στον
τοίχο.

3

Συνδέστε τα καλώδια στο χειριστήριο, όπως φαίνεται παρακάτω.
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέξτε να ΜΗΝ παραμορφώσετε το σχήμα της πίσω
πλευράς του χειριστηρίου σφίγγοντας υπερβολικά τις βίδες
στήριξης.

Από την κάτω πλευρά
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέξτε να ΜΗΝ παραμορφώσετε το σχήμα της πίσω
πλευράς του χειριστηρίου σφίγγοντας υπερβολικά τις βίδες
στήριξης.
2

Κόψτε ένα δισύρματο καλώδιο.

3

Συνδέστε τα καλώδια στο χειριστήριο, όπως φαίνεται παρακάτω.

a

P2 P1

b

Από την πίσω πλευρά

c
4

a

a Πίσω πλευρά του χειριστηρίου
b Μπροστινή πλευρά του
χειριστηρίου
c Χρησιμοποιήστε μια πένσα για
να ανοίξετε το τμήμα από το
οποίο θα περάσετε τα καλώδια

Επανατοποθετήστε το μπροστινό πλαίσιο στο πλαίσιο στήριξης
στον τοίχο.
Αρχίστε τη στερέωση πρώτα από τους συνδετήρες που
βρίσκονται στο κάτω μέρος.

P2 P1

b

a Πίσω πλευρά του χειριστηρίου
b Μπροστινή πλευρά του
χειριστηρίου

1
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3

Συνδέστε το κάλυμμα του χειριστηρίου στους μεντεσέδες.

4

Τοποθετήστε το μπροστινό πλαίσιο στην εσωτερική μονάδα.

Εάν δίπλα στο βασικό τηλεχειριστήριο έχει εγκατασταθεί
και το προαιρετικό τηλεχειριστήριο:


Συνδέστε τα ηλεκτρικά καλώδια και των δύο
τηλεχειριστηρίων με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται
παραπάνω.



Επιλέξτε ένα κύριο και ένα δευτερεύον τηλεχειριστήριο
στρέφοντας το διακόπτη επιλογής SS1.

PCB
S
M

SS1

S

∆ευτερεύουσα

M

Κύρια

Μόνο το τηλεχειριστήριο που έχει οριστεί ως κύριο μπορεί
να λειτουργήσει ως θερμοστάτης χώρου.
Τρόπος σύνδεσης για ρύθμιση πολλαπλών μονάδων

7.4.2.

Για να κλείσετε την εσωτερική μονάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1

Κλείστε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα.

Για τη ρύθμιση πολλαπλών μονάδων, συνδέστε το
τηλεχειριστήριο στη μονάδα, όπως υποδεικνύεται
παραπάνω. Για όλες τις άλλες μονάδες που θέλετε να
ρυθμίζετε μέσω αυτού του τηλεχειριστηρίου, πρέπει να
συνδέσετε κάθε επόμενη μονάδα με την προηγούμενή της,
όπως υποδεικνύεται στο παρακάτω σχήμα (επεξήγηση:
συνδέστε τον ακροδέκτη P1 της προηγούμενης μονάδας με
τον ακροδέκτη P1 της επόμενης μονάδας και συνδέστε τον
ακροδέκτη P2 της προηγούμενης μονάδας με τον
ακροδέκτη P2 της επόμενης μονάδας κ.ο.κ...).

2

Εγκαταστήστε το μπροστινό πλαίσιο όπως υποδεικνύεται
παρακάτω.
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν κλείνετε το κάλυμμα της εσωτερικής μονάδας,
φροντίστε η ροπή σύσφιξης να ΜΗΝ υπερβαίνει τα
4,1 Nm.
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέξτε να ΜΗΝ παγιδευτούν τα καλώδια κατά την
τοποθέτηση του μπροστινού πλαισίου στη μονάδα.

P1 P2

P1 P2

P1 P2
1

P1 P2

τηλεχειριστήριο

Περιορισμός: 16 εσωτερικές μονάδες

7.4.

Ολοκλήρωση της εγκατάστασης της εσωτερικής
μονάδας

7.4.1.

2

Για να στερεώσετε το κάλυμμα του χειριστηρίου στην
εσωτερική μονάδα

1

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το μπροστινό πλαίσιο από την
εσωτερική μονάδα. Βλ. Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα.

2

Συνδέστε τους μεντεσέδες στην πίσω πλευρά του μπροστινού
πλαισίου.
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8.

Αρχική εκκίνηση
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

11

Βάνα εξαέρωσης
Βεβαιωθείτε ότι η βάνα εξαέρωσης της αντλίας θερμότητας είναι
ανοιχτή (τουλάχιστον κατά 2 στροφές).

12

Είναι σημαντικό ο τεχνικός εγκατάστασης να διαβάσει όλες
οι πληροφορίες σε αυτό το κεφάλαιο με συνέπεια και το
σύστημα να διαμορφωθεί ανάλογα.

Βάνες αποκοπής
Βεβαιωθείτε ότι οι βάνες αποκοπής έχουν τοποθετηθεί σωστά
και ότι είναι πλήρως ανοικτές.
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

8.1.

Έλεγχοι πριν από τη λειτουργία
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κατεβάστε τον γενικό διακόπτη προτού κάνετε τυχόν
συνδέσεις.

Μετά την εγκατάσταση της μονάδας, ελέγξτε τα παρακάτω:
1

Καλωδίωση στο χώρο εγκατάστασης
Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση στο χώρο εγκατάστασης έχει γίνει
σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο κεφάλαιο
"6.3. Προετοιμασία των ηλεκτρικών καλωδιώσεων" στη
σελίδα 11, σύμφωνα με τα διαγράμματα καλωδίωσης και
σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς.

2

Ασφάλειες και διατάξεις προστασίας
Βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες και άλλες τοπικά εγκατεστημένες
διατάξεις προστασίας είναι του μεγέθους και του τύπου που
καθορίζεται στο κεφάλαιο "Πίνακας ηλεκτρικών προδιαγραφών"
στη σελίδα 48. Βεβαιωθείτε ότι καμία ασφάλεια ή προστατευτική
διάταξη δεν έχει παρακαμφθεί.

3

Καλώδια γείωσης
Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί γείωσης έχουν συνδεθεί σωστά και ότι
οι ακροδέκτες γείωσης έχουν βιδωθεί σφιχτά.

4

Εσωτερική καλωδίωση
Κάντε οπτικό έλεγχο του πίνακα διακοπτών και του εσωτερικού
της μονάδας για χαλαρές συνδέσεις ή ηλεκτρικά εξαρτήματα που
έχουν υποστεί βλάβη.

5

Εγκατάσταση
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι σωστά εγκατεστημένη για να
αποφύγετε ασυνήθιστους θορύβους και κραδασμούς κατά την
εκκίνησή της.

6

Ελαττωματικός εξοπλισμός
Ελέγξτε το εσωτερικό της μονάδας για ελαττωματικά στοιχεία
ή για παραμορφωμένους σωλήνες.

7

∆ιαρροή ψυκτικού
Ελέγξτε το εσωτερικό της μονάδας για διαρροή ψυκτικού μέσου.
Αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού, προσπαθήστε να διορθώσετε τη
διαρροή (απαιτείται ανάκτηση, επισκευή και εκκένωση). Αν δεν
καταφέρετε να την επιδιορθώσετε, καλέστε τον τοπικό
αντιπρόσωπο.
Μην αγγίζετε ψυκτικό μέσο το οποίο έχει διαρρεύσει από τις
ενώσεις των ψυκτικών σωληνώσεων.
Αυτό ενδέχεται να σας προκαλέσει κρυοπάγημα.

8

Η λειτουργία του συστήματος με κλειστές βάνες θα
προκαλέσει βλάβη στην αντλία!
Μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων, πρέπει να κλείσετε τη
μονάδα και μόνο τότε μπορείτε να την ενεργοποιήσετε. Όταν
ενεργοποιηθεί ο διακόπτης τροφοδοσίας της εσωτερικής μονάδας,
κατά την εκκίνηση εμφανίζεται η ένδειξη "88" στο χειριστήριο, η οποία
μπορεί να διαρκέσει έως και 30 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας, δεν μπορείτε να χειριστείτε το χειριστήριο.

8.2.

Τελική εξαέρωση

Για να αφαιρέσετε τον αέρα από το σύστημα, θα πρέπει να
λειτουργήσει η αντλία.
Επομένως, αλλάξτε τη ρύθμιση εγκατάστασης [E04] όπως αυτή
περιγράφεται στο κεφάλαιο "8.3. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης"
στη σελίδα 18. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη ρύθμιση "[E-04]
Λειτουργία μόνο της αντλίας (λειτουργία εξαέρωσης)" διατίθενται στη
σελίδα 23.

8.3.

Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης

Η εσωτερική μονάδα θα πρέπει να διαμορφωθεί από τον τεχνικό της
εγκατάστασης έτσι ώστε να ταιριάζει με το περιβάλλον της
εγκατάστασης (κλίμα εξωτερικού χώρου, εγκατεστημένες επιλογές
κλπ.) και με τις ικανότητες του χρήστη. Επομένως, είναι δυνατές
αρκετές ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης, όπως αποκαλούνται.
Αυτές οι ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης είναι προσβάσιμες και
προγραμματιζόμενες από το χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας.
Κάθε ρύθμιση εγκατάστασης διαθέτει έναν 3-ψήφιο αριθμό ή κωδικό,
για παράδειγμα [5-03], ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του
χειριστηρίου. Το πρώτο ψηφίο [5] υποδεικνύει τον "πρώτο κωδικό"
ή ομάδα ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης. Το δεύτερο και τρίτο
ψηφίο [03] μαζί υποδεικνύουν το "δεύτερο κωδικό".
Μια λίστα με όλες τις ρυθμίσεις εγκατάστασης και τις προεπιλεγμένες
τιμές παρέχεται στην ενότητα "8.4. Λίστα ρυθμίσεων εγκατάστασης
για το Εγχειρίδιο εγκατάστασης" στη σελίδα 24. Σε αυτήν τη λίστα
έχουν προβλεφθεί 2 στήλες για εισαγωγή της ημερομηνίας και της
τιμής των αλλαγμένων ρυθμίσεων εγκατάστασης που διαφέρουν από
την προεπιλεγμένη τιμή.

Εκκένωση/ανάκτηση και φόρτωση ψυκτικού
Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της
εξωτερικής μονάδας.

9

∆ιαρροή νερού
Ελέγξτε το εσωτερικό της μονάδας για διαρροή νερού. Σε
περίπτωση που υπάρχει διαρροή νερού, προσπαθήστε να
διορθώσετε τη διαρροή. Αν δεν μπορείτε να τη διορθώσετε μόνοι
σας, κλείστε τις βάνες αποκοπής εισόδου και εξόδου νερού και
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

10

Τάση παροχής ρεύματος
Ελέγξτε την τάση παροχής ρεύματος στον τοπικό πίνακα
παροχής. Η τάση πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που
επισημαίνεται στην ετικέτα επάνω στη μονάδα.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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8.3.1.

∆ιαδικασία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να αλλάξετε μία ή περισσότερες ρυθμίσεις στο χώρο της
εγκατάστασης, ακολουθήστε τα εξής.



Πριν την παράδοση, οι τιμές είχαν καθοριστεί όπως
υποδεικνύεται στην ενότητα "8.4. Λίστα ρυθμίσεων
εγκατάστασης για το Εγχειρίδιο εγκατάστασης" στη
σελίδα 24.



Κατά την έξοδο από τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, μπορεί να εμφανιστεί
η ένδειξη "88" στην οθόνη LCD του χειριστηρίου ενώ
η μονάδα ενεργοποιείται.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
∆ιατρέχοντας τις ρυθμίσεις του χώρου εγκατάστασης, ίσως
διαπιστώσετε ότι υπάρχουν περισσότερες ρυθμίσεις
εγκατάστασης από αυτές που αναφέρονται στην ενότητα
"8.4. Λίστα ρυθμίσεων εγκατάστασης για το Εγχειρίδιο
εγκατάστασης" στη σελίδα 24. Αυτές οι ρυθμίσεις
εγκατάστασης δεν απευθύνονται σε εσάς και δεν
επιτρέπεται να αλλαχθούν!
8.3.2.

1

Πατήστε το κουμπί
για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να
μπείτε στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Θα εμφανιστεί το εικονίδιο
(3). Εμφανίζεται ο τρέχων
κωδικός για την επιλεγμένη ρύθμιση εγκατάστασης
(2), με
την τιμή ρύθμισης να εμφανίζεται δεξιά
(1).

2

Πατήστε το κουμπί
για να επιλέξετε τον πρώτο κωδικό
για την κατάλληλη ρύθμιση στο χώρο εγκατάστασης.

3

Πατήστε το κουμπί
για να επιλέξετε το δεύτερο κωδικό
για την κατάλληλη ρύθμιση στο χώρο εγκατάστασης.

4

Πατήστε το κουμπί
και το κουμπί
για να
αλλάξετε την καθορισμένη τιμή της επιλεγμένης ρύθμισης
εγκατάστασης.

5

Αποθηκεύστε τη νέα τιμή πατώντας το κουμπί

.

6

Επαναλάβετε το βήμα 2 έως 4 για να αλλάξετε όσες άλλες
ρυθμίσεις απαιτούνται.

7

Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί
εξέλθετε από τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

για να
ΧΩΡΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ




Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν για μία
συγκεκριμένη ρύθμιση εγκατάστασης αποθηκεύονται
μόνο αφού πατήσετε το κουμπί
. Η πλοήγηση σε
ένα νέο κωδικό ρύθμισης εγκατάστασης ή το πάτημα
του κουμπιού
θα απορρίψει την αλλαγή που
πραγματοποιήθηκε.
Οι ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης ομαδοποιούνται
με βάση τον πρώτο κωδικό της ρύθμισης χώρου
εγκατάστασης.



Για παράδειγμα οι ρυθμίσεις εγκατάστασης [0-00],
[0-01], [0-02], [0-03] προσδιορίζονται ως "Ομάδα 0".



Όταν αλλάζουν διαφορετικές τιμές μέσα στην ίδια
ομάδα, η αποθήκευση όλων των τιμών που έχουν
αλλάξει μέσα σε αυτήν την ομάδα πραγματοποιείται
με το πάτημα του κουμπιού
.



Λάβετέ το υπόψη σας όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις στο
χώρο εγκατάστασης μέσα στην ίδια ομάδα και πατάτε
το κουμπί
.
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Λεπτομερής περιγραφή

Για μια περίληψη όλων των ρυθμίσεων εγκατάστασης, ανατρέξτε
στην ενότητα "8.4. Λίστα ρυθμίσεων εγκατάστασης για το Εγχειρίδιο
εγκατάστασης" στη σελίδα 24.
[0] Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου


[0-00] Επίπεδο πρόσβασης χρήστη
Υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού του χειριστηρίου, ώστε
ορισμένα κουμπιά και λειτουργίες να μην είναι διαθέσιμα στο
χρήστη. Έχουν οριστεί 2 επίπεδα πρόσβασης. Και τα δύο
επίπεδα (επίπεδο 2 και επίπεδο 3) είναι κατά βάση ίδια, με μόνη
διαφορά ότι στο επίπεδο 3 δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση
ρυθμίσεων όσον αφορά τη θερμοκρασία του νερού (δείτε τον
παρακάτω πίνακα).
Πρόσβαση
επίπεδο 2

επίπεδο 3

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
λειτουργίας

∆υνατότητα
λειτουργίας

∆υνατότητα
λειτουργίας

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του
εξερχόμενου νερού

∆υνατότητα
λειτουργίας

—

Ρύθμιση της θερμοκρασίας χώρου

∆υνατότητα
λειτουργίας

∆υνατότητα
λειτουργίας

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
λειτουργίας σημείου ρύθμισης βάσει
αντιστάθμισης

∆υνατότητα
λειτουργίας

—

Ρύθμιση του ρολογιού

—

—

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού

—

—

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
λειτουργίας χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού

∆υνατότητα
λειτουργίας

∆υνατότητα
λειτουργίας

Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης

—

—

εμφάνιση κωδικού σφάλματος

∆υνατότητα
λειτουργίας

∆υνατότητα
λειτουργίας

∆οκιμαστική λειτουργία

—

—

∆εν έχει οριστεί κάποιο επίπεδο από το εργοστάσιο, επομένως
όλα τα κουμπιά και οι λειτουργίες είναι ενεργά.
Το πραγματικό επίπεδο πρόσβασης καθορίζεται από τις
ρυθμίσεις του χώρου εγκατάστασης. Για το επίπεδο
πρόσβασης 2, ορίστε τη ρύθμιση χώρου εγκατάστασης [0-00]
στην τιμή 2, ενώ για το επίπεδο πρόσβασης 3 ορίστε τη ρύθμιση
χώρου εγκατάστασης [0-00] στην τιμή 3.
Αφού οριστεί η ρύθμιση χώρου εγκατάστασης, το επιλεγμένο
επίπεδο πρόσβασης δεν είναι ακόμα ενεργό. Η ενεργοποίηση
του επιλεγμένου επιπέδου πρόσβασης γίνεται πατώντας
ταυτόχρονα τα κουμπιά
και
, πατώντας αμέσως
μετά τα κουμπιά
και
ταυτόχρονα και κρατώντας και τα
4 κουμπιά πατημένα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Να
σημειωθεί ότι δεν εμφανίζεται ένδειξη στο χειριστήριο. Μετά από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα μπλοκαρισμένα κουμπιά
δεν είναι πλέον διαθέσιμα.
Η απενεργοποίηση του επιλεγμένου επιπέδου πρόσβασης
γίνεται με τον ίδιο τρόπο.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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[0-01] Τιμή αντιστάθμισης θερμοκρασίας χώρου
Εάν είναι απαραίτητο, η τιμή κάποιου αισθητήρα της μονάδας
μπορεί να προσαρμοστεί κατά μια διορθωτική τιμή. Αυτό μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως αντίμετρο σε ανοχές του αισθητήρα
ή έλλειψη απόδοσης.
Η αντισταθμισμένη θερμοκρασία (= η υπολογισμένη
θερμοκρασία συν την τιμή αντιστάθμισης) χρησιμοποιείται τότε
για έλεγχο του συστήματος και εμφανίζεται στη λειτουργία
ένδειξης θερμοκρασίας. Ανατρέξτε, επίσης, στην ενότητα "[9]
Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας" στη σελίδα 23 για τις
τιμές αντιστάθμισης που ισχύουν για τη θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού.





[0-02] Η ρύθμιση δεν διατίθεται



[0-03] Κατάσταση: προσδιορίζει αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
η οδηγία
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
στο
χρονοδιακόπτη προγραμματισμού για τη θέρμανση χώρου.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργία για λεπτομέρειες σχετικά με
τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού.
Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού για τη θέρμανση χώρου
μπορεί να προγραμματιστεί με 2 διαφορετικούς τρόπους: βάσει
της καθορισμένης θερμοκρασίας (τόσο του εξερχόμενου νερού
όσο και της θερμοκρασίας χώρου) και βάσει της εντολής
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Παράδειγμα λειτουργίας: Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού που
βασίζεται σε σημεία ρύθμισης θερμοκρασίας.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία περιορισμού (ανατρέξτε στην
ενότητα "[2] Λειτουργία αυτόματου περιορισμού" στη σελίδα 21),
ο περιορισμός έχει προτεραιότητα έναντι της προγραμματισμένης
ενέργειας στο χρονοδιακόπτη προγραμματισμού.

T
22C

21C

45C

1

19C

19C

42C

42C

t
T

6:30

Μέθοδος 1

18C
40C
37C
23:00

A

22C

21C

45C

3

19C
42C

Με το
πάτημα του
κουμπιού

Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού για τη θέρμανση
χώρου σταματάει και δεν ξεκινάει ξανά.
Το εικονίδιο του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού δεν
εμφανίζεται πλέον.

(a) Για τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού ή/και τη θερμοκρασία χώρου

19C

18C

42C

40C

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού, η LED λειτουργίας ανάβει σταθερά.
Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού για τη θέρμανση
χώρου σταματάει και δεν θα ξεκινάει ξανά.
Το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται (η LED λειτουργίας
σβήνει).

t
5:00

T

Θέρμανση χώρου βάσει της καθορισμένης
θερμοκρασίας(a)

Με το
πάτημα του
κουμπιού

9:00

2

Από το εργοστάσιο είναι ενεργοποιημένη η θέρμανση χώρου
βάσει του σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας (μέθοδος 1),
επομένως είναι εφικτή μόνο η αλλαγή θερμοκρασίας (όχι
η εντολή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ).

Κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας

19C
42C

0:30

16:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται και οι δύο μέθοδοι
ερμηνείας του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού.

44C

44C

19C
42C

37C
16:00

23:00 0:30

t
5:00 6:30

9:00

1

Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού

2

Λειτουργία περιορισμού

3

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία περιορισμού μαζί με το
χρονοδιακόπτη προγραμματισμού

A

Λειτουργία περιορισμού

t

Ώρα

T

Καθορισμένη θερμοκρασία
Θερμοκρασία χώρου
Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού

Μέθοδος 2
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Θέρμανση χώρου με βάση την εντολή
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας

Όταν ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ τη θέρμανση χώρου, απενεργοποιείται
το τηλεχειριστήριο (η LED λειτουργίας σβήνει).

Με το
πάτημα του
κουμπιού

Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού για τη θέρμανση
χώρου σταματάει (αν είναι ενεργός τη δεδομένη στιγμή)
και ξεκινάει ξανά κατά την επόμενη προγραμματισμένη
λειτουργία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Η "τελευταία" προγραμματισμένη εντολή ακυρώνει την
"προηγούμενη" προγραμματισμένη εντολή και παραμένει
ενεργή μέχρι την "επόμενη" προγραμματισμένη εντολή.
Παράδειγμα: Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή
η ώρα είναι 17:30 και έχουν προγραμματιστεί
ενέργειες για τις 13:00, 16:00 και 19:00.
Η "τελευταία" προγραμματισμένη εντολή
(16:00) ακύρωσε την "προηγούμενη"
προγραμματισμένη εντολή (13:00) και θα
παραμείνει ενεργή μέχρι να παρουσιαστεί
η "επόμενη" προγραμματισμένη εντολή (19:00).
Επομένως, για να ξέρετε την τρέχουσα εντολή, θα
πρέπει να συμβουλεύεστε την τελευταία
προγραμματισμένη εντολή. Είναι ξεκάθαρο ότι
η "τελευταία" προγραμματισμένη εντολή μπορεί να
χρονολογείται από την προηγούμενη ημέρα. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
Το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται (η LED λειτουργίας
σβήνει).
Ωστόσο, το εικονίδιο του χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού θα συνεχίσει να εμφανίζεται.

Με το
πάτημα του
κουμπιού

Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού για τη θέρμανση
χώρου σταματάει και δεν ξεκινάει ξανά.
Το εικονίδιο του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού δεν
εμφανίζεται πλέον.
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Παράδειγμα λειτουργίας: Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού με
βάση την εντολή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία περιορισμού (ανατρέξτε στην
ενότητα "[2] Λειτουργία αυτόματου περιορισμού" στη σελίδα 21),
ο περιορισμός έχει προτεραιότητα έναντι της προγραμματισμένης
ενέργειας στο χρονοδιακόπτη προγραμματισμού, εάν η εντολή
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ είναι ενεργή. Εάν η εντολή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
είναι ενεργή, έχει προτεραιότητα έναντι της λειτουργίας περιορισμού.
Η εντολή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ έχει τη μέγιστη προτεραιότητα ανά
πάσα στιγμή.

ON

B

OFF

45C

44C

42C

42C

0:30

16:00

6:30

9:00

18C

2

40C
23:00

ON

t

A
OFF

42C

2
3
A
B
t
T

Η λειτουργία περιορισμού είναι ενεργοποιημένη από
το εργοστάσιο.



Η λειτουργία περιορισμού μπορεί να συνδυαστεί με τη
λειτουργία αυτόματου σημείου ρύθμισης βάσει
αντιστάθμισης.



Η λειτουργία περιορισμού είναι μια αυτόματη
καθημερινά προγραμματιζόμενη λειτουργία.

[2-00] Κατάσταση: προσδιορίζει αν είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
(1) ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (0) η λειτουργία περιορισμού



[2-01] Ώρα έναρξης: ώρα έναρξης του περιορισμού



[2-02] Ώρα λήξης: ώρα λήξης του περιορισμού

Ο περιορισμός μπορεί να ρυθμιστεί τόσο για τον έλεγχο της
θερμοκρασίας χώρου, όσο και για τον έλεγχο της θερμοκρασίας
εξερχόμενου νερού.

T
A 21°C

ON

B 18°C

21C

45C
19C





5:00

22C

1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

19C

t

3

Η λειτουργία περιορισμού παρέχει τη δυνατότητα μείωσης της
θερμοκρασίας χώρου. Η λειτουργία περιορισμού μπορεί, για
παράδειγμα, να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας επειδή οι
απαιτήσεις θερμοκρασίας είναι διαφορετικές απ' ό,τι κατά τη διάρκεια
της ημέρας.

21C

19C

B

[2] Λειτουργία αυτόματου περιορισμού

ON

22C

1

[1] Οι ρυθμίσεις δεν ισχύουν

44C
18C
40C

19C

t

42C

[2-01]

t

23:00
6:30 9:00
16:00
Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού
Λειτουργία περιορισμού
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία περιορισμού μαζί με το
χρονοδιακόπτη προγραμματισμού
Λειτουργία περιορισμού
Εντολή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ώρα
Καθορισμένη θερμοκρασία

A

Σημείο ρύθμισης κανονικής θερμοκρασίας χώρου

B

Περιορισμός θερμοκρασίας χώρου [5-03]

t

Ώρα

T

Θερμοκρασία

T
A 45°C
5°C [5-02]

Θερμοκρασία χώρου

B 40°C

Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού



[0-04] Κατάσταση: καθορίζει κατά πόσο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η οδηγία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
στο χρονοδιακόπτη προγραμματισμού για την ψύξη.
Ισχύει το ίδιο με το [0-03] αλλά για το χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού για την ψύξη.
Για την ψύξη, δεν διατίθεται λειτουργία περιορισμού.

[2-02]

t
[2-01]

[2-02]

A

Σημείο ρύθμισης κανονικής θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού

B

Περιορισμός θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού =A–[5-02]

t

Ώρα

T

Θερμοκρασία

Για τα σημεία ρύθμισης θερμοκρασίας, ανατρέξτε στο "[5] Λειτουργία
αυτόματου περιορισμού" στη σελίδα 22.
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[3] Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας βάσει αντιστάθμισης των
καιρικών συνθηκών (Θέρμανση)

[6] Ρύθμιση προαιρετικών εξαρτημάτων


Όταν είναι ενεργή η λειτουργία αντιστάθμισης, η θερμοκρασία του
εξερχόμενου νερού καθορίζεται αυτόματα ανάλογα με την εξωτερική
θερμοκρασία: οι χαμηλότερες εξωτερικές θερμοκρασίες θα έχουν ως
αποτέλεσμα πιο ζεστό νερό και αντιστρόφως. Η μονάδα έχει
κυμαινόμενο σημείο ρύθμισης. Η ενεργοποίηση αυτής της
λειτουργίας θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη κατανάλωση
ενέργειας, απ' ό,τι στην περίπτωση της χρήσης με σημείο ρύθμισης
θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού το οποίο έχει οριστεί μη αυτόματα.

 Ορίστε την τιμή [6-01]=2 αν έχει εγκατασταθεί ο προαιρετικός
εξωτερικός θερμοστάτης χώρου. Ο εξωτερικός θερμοστάτης
χώρου
στέλνει
μόνο
ένα
σήμα
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
στην
αντλία
θερμότητας, με βάση τη θερμοκρασία χώρου.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αντιστάθμισης, ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να αυξήσει ή να μειώσει την τελική θερμοκρασία νερού έως
και 5°C. Αυτή η "Shift value" είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του
σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας που υπολογίστηκε από τον ελεγκτή και
του πραγματικού σημείου ρύθμισης. Για παράδειγμα, μια θετική τιμή
εναλλαγής σημαίνει ότι το πραγματικό σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας
θα είναι υψηλότερο από το υπολογισμένο σημείο ρύθμισης.

 Ορίστε την τιμή [6-01]=1 αν απαιτείται λειτουργία
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
θερμοστάτη
θέρμανσης
ή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
θερμοστάτη
ψύξης
(όταν χρησιμοποιείται προαιρετικός εξοπλισμός EKRTWA
ή EKRT1). Η λειτουργία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη θα
εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.
Είσοδος θερμοστάτη χώρου 1 = είσοδος θέρμανσης, είσοδος
θερμοστάτη χώρου 2 = είσοδος ψύξης.
Επειδή ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου δεν παρέχει συνεχείς
πληροφορίες
στην
αντλία
θερμότητας,
λειτουργεί
συμπληρωματικά με τη λειτουργία θερμοστάτη χώρου του
χειριστηρίου. Για να έχετε καλό έλεγχο του συστήματος και να
αποφύγετε τη συχνή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ,
συνιστάται η χρήση της λειτουργίας αυτόματου σημείου
ρύθμισης βάσει αντιστάθμισης.
Είσοδος θερμοστάτη χώρου 1 = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (1)/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (0) λειτουργίας.
Είσοδος θερμοστάτη χώρου 2 = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (1)/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (0) λειτουργίας.
Ανατρέξτε στην ενότητα "14.2. ∆ιάγραμμα καλωδίωσης" στη
σελίδα 46 για λεπτομέρειες σύνδεσης.

Συνιστάται η χρήση του σημείου ρύθμισης βάσει αντιστάθμισης, επειδή
προσαρμόζει τη θερμοκρασία του νερού στις πραγματικές ανάγκες
θέρμανσης του χώρου. Αποτρέπει την υπερβολικά συχνή μετάβαση της
μονάδας από τη λειτουργία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στη λειτουργία
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη, όταν χρησιμοποιείται ο θερμοστάτης
χώρου του χειριστηρίου ή ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου.
Tt

Lo_Ti
+ 05
00

Hi_Ti

Shift value

– 05

Lo_A
Tt

Hi_A

TA

Επιθυμητή θερμοκρασία νερού

TA



[6-02] Προαιρετικό κιτ αντιστάσεων.
Για να ενεργοποιήσετε το κιτ αντιστάσεων ως προαιρετικό
εξοπλισμό της αντλίας θερμότητας HXY(080/125), αλλάξτε τη
ρύθμιση εγκατάστασης [6-02]=1 (η προεπιλεγμένη τιμή είναι "0").
Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το σύστημα της αντλίας θερμότητας
θα συνυπολογίζει το κιτ αντιστάσεων κατά την επιλογή του τρόπου
λειτουργίας. Όταν η αντίσταση λειτουργεί, το σύμβολο της
αντίστασης εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο του hydrobox.
Ανατρέξτε στην ενότητα "9. Εγκατάσταση του προαιρετικού κιτ
αντιστάσεων EKBUHAA(6V3/6W1)" στη σελίδα 29.



[6-03] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.

= Τιμή εναλλαγής



[3-00] Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (Lo_A): χαμηλή
εξωτερική θερμοκρασία.



[3-01] Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (Hi_A): υψηλή
εξωτερική θερμοκρασία.



[3-02] Σημείο ρύθμισης σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
(Lo_Ti): η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού όταν
η εξωτερική θερμοκρασία είναι ίση ή χαμηλότερη από τη χαμηλή
θερμοκρασία περιβάλλοντος (Lo_A).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή Lo_Ti θα πρέπει να είναι υψηλότερη από
την τιμή Hi_Ti, καθώς για τις πιο χαμηλές εξωτερικές
θερμοκρασίες (δηλαδή Lo_A) απαιτείται πιο ζεστό νερό.



Ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας ορίζεται από το κύριο
τηλεχειριστήριο της εσωτερικής μονάδας VRV DX.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (εξωτερική)

Shift value

[3-03] Σημείο ρύθμισης σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
(Hi_Ti): η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού όταν
η εξωτερική θερμοκρασία είναι ίση ή υψηλότερη από την υψηλή
θερμοκρασία περιβάλλοντος (Hi_A).
Σημειώστε ότι η τιμή Hi_Ti πρέπει να είναι χαμηλότερη από την
τιμή Lo_Ti, καθώς σε θερμότερες εξωτερικές θερμοκρασίες
(δηλαδή Hi_A) αρκεί λιγότερο ζεστό νερό.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

[8] Ρύθμιση προαιρετικών εξαρτημάτων


 [8-00]=1 η μονάδα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της
θερμοκρασίας χώρου. Αυτό σημαίνει ότι το χειριστήριο
χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου και, επομένως, το
χειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί στο καθιστικό για έλεγχο
της θερμοκρασίας.


[8-01] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.



[8-02] Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι δυνατή η παροχή
θέρμανσης μέσω του κιτ αντιστάσεων, αλλά όχι από το hydrobox.
Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη
ρύθμιση [8-02]=1 (η προεπιλεγμένη τιμή είναι "0").
Αν η λειτουργία έκτακτης ανάγκης ενεργοποιηθεί, η λειτουργία
της αντλίας θερμότητας του hydrobox διακόπτεται. Η αντλία της
εσωτερικής μονάδας ξεκινάει, αλλά η θέρμανση επιτυγχάνεται
από το κιτ αντιστάσεων. Εφόσον δεν υπάρχει δυσλειτουργία
στους αισθητήρες του εξερχόμενου νερού ή του νερού
επιστροφής του hydrobox, το κιτ αντιστάσεων μπορεί να εισέλθει
στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης.



[8-03] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.

[4] Οι ρυθμίσεις δεν ισχύουν
[5] Λειτουργία αυτόματου περιορισμού
[5-00] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.



[5-01] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.



[5-02] Θερμοκρασία περιορισμού εξερχόμενου νερού.



[5-03] Θερμοκρασία περιορισμού χώρου.



[5-04] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.
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[8-00] Έλεγχος θερμοκρασίας μέσω του χειριστηρίου.
 [8-00]=0 η μονάδα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της
θερμοκρασίας
εξερχόμενου
νερού.
Αυτή
είναι
η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Εάν κατά λάθος η τιμή της ρύθμισης [3-03] οριστεί
υψηλότερα από την τιμή της ρύθμισης [3-02], θα
χρησιμοποιείται πάντα η τιμή της ρύθμισης [3-03].



[6-01] Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου.
Εάν έχει εγκατασταθεί ο προαιρετικός εξωτερικός θερμοστάτης
χώρου, η λειτουργία του πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω
ρύθμισης στο χώρο εγκατάστασης. Η προεπιλεγμένη τιμή
[6-01]=0, που σημαίνει ότι δεν έχει εγκατασταθεί εξωτερικός
θερμοστάτης χώρου.
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[8-04] Αποτροπή δημιουργίας πάγου.
Η μονάδα διαθέτει λειτουργία αποτροπής δημιουργίας πάγου για
την οποία μπορείτε να επιλέξετε 3 επίπεδα:

[C] Όρια θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού


[C-00] Μέγιστο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας εξερχόμενου
νερού στη λειτουργία θέρμανσης.

 [8-04]=0 επίπεδο αποτροπής 0 (προεπιλεγμένη ρύθμιση:
καμία προστασία).



[C-01] Ελάχιστο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας εξερχόμενου
νερού στη λειτουργία θέρμανσης.

 [8-04]=1 επίπεδο αποτροπής 1.



[C-02] Μέγιστο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας εξερχόμενου
νερού στη λειτουργία ψύξης.



[C-03] Ελάχιστο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας εξερχόμενου
νερού στη λειτουργία ψύξης.
Αν επιθυμείτε θερμοκρασία εξερχόμενου νερού στους 5°C,
θα πρέπει να προσαρμόσετε αυτό το όριο. Λάβετε υπόψη σας
ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του συστήματός
σας.



[C-04] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.

 [8-04]=2 επίπεδο αποτροπής 2.
Η αντιψυκτική προστασία είναι ενεργή μόνο όταν η μονάδα είναι
σε κατάσταση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη. Αν είναι
ενεργοποιημένο το επίπεδο αποτροπής 1, η αποτροπή
δημιουργίας πάγου θα ξεκινήσει αν η εξωτερική θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι <4°C και αν η θερμοκρασία του
εξερχόμενου νερού ή του νερού επιστροφής είναι <7°C. Για το
επίπεδο αποτροπής 2, η αποτροπή δημιουργίας πάγου ξεκινά
μόλις η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι <4°C.
Και στις δύο περιπτώσεις η αντλία θα λειτουργεί και εάν
η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού ή του νερού επιστροφής
είναι <5°C για 5 λεπτά, η μονάδα θα ξεκινήσει προκειμένου να
αποφευχθούν οι υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.
[9] Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας
Εάν είναι απαραίτητο, η τιμή κάποιου αισθητήρα της μονάδας μπορεί
να προσαρμοστεί κατά μια διορθωτική τιμή. Αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως αντίμετρο σε ανοχές του αισθητήρα ή έλλειψη
απόδοσης.

[d] Οι ρυθμίσεις δεν διατίθενται
[E] Λειτουργία συντήρησης


[E-00] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.



[E-01] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.



[E-02] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.



[E-03] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.



[E-04] Λειτουργία μόνο της αντλίας (λειτουργία εξαέρωσης)
Κατά την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία της μονάδας
είναι πολύ σημαντικό να εξαχθεί όλος ο αέρας από το κύκλωμα
νερού.
Με αυτήν τη ρύθμιση στο χώρο εγκατάστασης μπορεί να
λειτουργήσει η αντλία χωρίς να υπάρχει λειτουργία της μονάδας.
Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η απομάκρυνση του αέρα από
τη μονάδα.

Η αντισταθμισμένη θερμοκρασία (= η υπολογισμένη θερμοκρασία
συν την τιμή αντιστάθμισης) χρησιμοποιείται τότε για έλεγχο του
συστήματος και εμφανίζεται στη λειτουργία ένδειξης θερμοκρασίας.


[9-00] Τιμή αντιστάθμισης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού για
τη λειτουργία θέρμανσης.



[9-01]
Λειτουργία
αυτόματης
διόρθωσης
αισθητήρα
εξερχόμενου νερού.
Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, θα λάβει υπόψη τις
συνθήκες εξωτερικού χώρου και θα διορθώσει την
υπολογιζόμενη τιμή που θα χρησιμοποιηθεί για τη λογική.
Για παράδειγμα, εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή
κατά τη λειτουργία ψύξης, η λογική θα διορθώσει την
υπολογιζόμενη τιμή του αισθητήρα εξερχόμενου νερού σε
χαμηλότερη τιμή, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επιρροή της
υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη μέτρηση.



[9-02] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.



[9-03] Τιμή αντιστάθμισης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
για τη λειτουργία ψύξης.



[9-04] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.

[A] Ρύθμιση προαιρετικών εξαρτημάτων


[A-00] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.



[A-01] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.



[A-02] Επιθυμητή ρύθμιση ∆T αντλίας (θέρμανση).
Ανάλογα με τον τύπο εκπομπού του συστήματος, η ∆T του
εκπομπού μπορεί να τροποποιηθεί εντός του εύρους 3~8°C.
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 5°C για μονάδες fan coil ή διαδρομές
ενδοδαπέδιας θέρμανσης.



[A-03]
Τιμή
υπέρβασης
ανώτατου/κατώτατου
ορίου
θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
Αυτή η ρύθμιση σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την
επιτρεπόμενη
υπέρβαση
ανώτατου
ορίου
(θέρμανση)/κατώτατου ορίου (ψύξη) κατά τη χρήση της μονάδας
για τον έλεγχο του εξερχόμενου νερού.



[A-04] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.

 [E-04]=0 κανονική λειτουργία της μονάδας (προεπιλεγμένη
ρύθμιση)
 [E-04]=1 λειτουργία με χαμηλή ταχύτητα της αντλίας
 [E-04]=2 λειτουργία με υψηλή ταχύτητα της αντλίας
Αν επιλέξετε [E-04]=1 ή 2, η μονάδα θα ενεργοποιήσει τη
λειτουργία εξαέρωσης. Πρόκειται για μια χρήσιμη λειτουργία
που βοηθάει στην αφαίρεση όλου του όγκου αέρα από το
σύστημα (τόσο στη θέρμανση όσο και στην ψύξη χώρου).
[E-04]=1 ή 2


Λειτουργία αντλίας για 40 λεπτά

[F] Ρύθμιση προαιρετικών εξαρτημάτων


[F-00] Επιθυμητή ρύθμιση ∆T αντλίας (ψύξη).
Ανάλογα με τον τύπο εκπομπού του συστήματος, η ∆T του
εκπομπού μπορεί να τροποποιηθεί εντός του εύρους 3~8°C.
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 5°C για μονάδες fan coil ή διαδρομές
ενδοδαπέδιας θέρμανσης.



[F-01] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.



[F-02] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.



[F-03] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.



[F-04] Η ρύθμιση δεν διατίθεται.

[b] Οι ρυθμίσεις δεν διατίθενται
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8.4.

Λίστα ρυθμίσεων εγκατάστασης για το Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Πρώτος ∆εύτερος
κωδικός κωδικός

0

2

3

4

5

6

Όνομα ρύθμισης

Τιμή

Ημερομηνία

Τιμή

Προεπιλεγμένη τιμή

Εύρος

Βήμα

Μονάδα

00

Επίπεδο πρόσβασης χρήστη.

2

2~3

1

—

01

Τιμή αντιστάθμισης θερμοκρασίας
χώρου.

0

–5~5

0,5

°C

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

03

Κατάσταση: λειτουργία χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού θέρμανσης χώρου
Μέθοδος 1=1 / Μέθοδος 2=0.

1 (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

0/1

—

—

Κατάσταση: λειτουργία χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού ψύξης χώρου
Μέθοδος 1=1 / Μέθοδος 2=0.

1 (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

0/1

—

—

Οι ρυθμίσεις δεν διατίθενται
00

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1:00

—

—

—

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

03

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

15:00

—

—

—

Λειτουργία αυτόματου περιορισμού
00

Κατάσταση: λειτουργία περιορισμού.

1 (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

0/1

—

—

01

Ώρα έναρξης λειτουργίας περιορισμού.

23:00

0:00~23:00

1:00

ώρα

02

Ώρα λήξης λειτουργίας περιορισμού.

5:00

0:00~23:00

1:00

ώρα

Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας βάσει αντιστάθμισης των καιρικών συνθηκών
00

Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
(Lo_A).

–10

–20~5

1

°C

01

Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
(Hi_A).

15

10~20

1

°C

02

Σημείο ρύθμισης σε χαμηλή θερμοκρασία
περιβάλλοντος (Lo_Ti).

40

25~80

1

°C

03

Σημείο ρύθμισης σε υψηλή θερμοκρασία
περιβάλλοντος (Hi_Ti).

25

25~80

1

°C

Οι ρυθμίσεις δεν διατίθενται
00

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

Fri

—

—

—

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

23:00

—

—

—

Σημείο ρύθμισης αυτόματου περιορισμού και απολύμανσης
00

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

70

—

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

10

—

—

—

02

Περιορισμός θερμοκρασίας εξερχόμενου
νερού.

5

0~10

1

°C

03

Περιορισμός θερμοκρασίας χώρου.

18

17~23

1

°C

04

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

Ρύθμιση προαιρετικών εξαρτημάτων
01

Εγκατεστημένος εξωτερικός
θερμοστάτης χώρου.

0 (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

0/2

—

—

02

Προαιρετικό κιτ αντιστάσεων.

0 (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

0/1

—

—

03

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—
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Ημερομηνία

Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου

04

1

Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την
προεπιλεγμένη τιμή
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Πρώτος ∆εύτερος
κωδικός κωδικός

8

9

Α

b

C

Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την
προεπιλεγμένη τιμή
Όνομα ρύθμισης

Ημερομηνία

Τιμή

Ημερομηνία

Τιμή

Προεπιλεγμένη τιμή

Εύρος

Βήμα

Μονάδα

Ρύθμιση προαιρετικών εξαρτημάτων
00

Έλεγχος θερμοκρασίας μέσω του
χειριστηρίου.

0 (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

0/1

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

02

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.

0

0/1

—

—

03

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

04

Κατάσταση: αντιψυκτική προστασία.

0

0~2

1

—

Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας
00

Τιμή αντιστάθμισης θερμοκρασίας
εξερχόμενου νερού (θέρμανση).

0

–2~2

0,2

°C

01

Λειτουργία αυτόματης διόρθωσης
αισθητήρα εξερχόμενου νερού.

1 (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

0/1

1

—

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

03

Τιμή αντιστάθμισης θερμοκρασίας
εξερχόμενου νερού (ψύξη).

0

–2~2

0,2

°C

04

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

Ρύθμιση προαιρετικών εξαρτημάτων
00

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

02

Επιθυμητή ∆T αντλίας (θέρμανση).

5

3~8

1

—

03

Επιτρεπόμενη υπέρβαση ανώτατου
ορίου για το εξερχόμενο νερό.

3

1~5

0,5

°C

04

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

Οι ρυθμίσεις δεν διατίθενται
00

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

35

—

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

45

—

—

—

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

03

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

70

—

—

—

04

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

70

—

—

—

Όρια θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
00

Σημείο ρύθμισης: μέγιστη θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού θέρμανσης.

45

37~45

1

°C

01

Σημείο ρύθμισης: ελάχιστη θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού θέρμανσης.

25

25~37

1

°C

02

Σημείο ρύθμισης: μέγιστη θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού ψύξης.

20

18~22

1

°C

03

Σημείο ρύθμισης: ελάχιστη θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού ψύξης.

10

5~18

1

°C

04

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—
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Πρώτος ∆εύτερος
κωδικός κωδικός

d

E

F

Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την
προεπιλεγμένη τιμή
Όνομα ρύθμισης

Τιμή

Ημερομηνία

Τιμή

Προεπιλεγμένη τιμή

Εύρος

Βήμα

Μονάδα

00

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

10

—

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

30

—

—

—

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

15

—

—

—

03

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

15

—

—

—

04

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

40

—

—

—

Λειτουργία συντήρησης
00

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

03

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

04

Λειτουργία μόνο αντλίας.

0

0~25

1

—

Οι ρυθμίσεις δεν διατίθενται
00

Επιθυμητή ∆T αντλίας (ψύξη).

5

3~8

1

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

03

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

10

—

—

—

04

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

50

—

—

—
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Ημερομηνία

Οι ρυθμίσεις δεν διατίθενται
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Τελικός έλεγχος και δοκιμαστική λειτουργία

8.5.1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τελικός έλεγχος



Κατά την πρώτη εκκίνηση της μονάδας (τις πρώτες
50 ώρες λειτουργίας του συμπιεστή), ενδέχεται το
επίπεδο θορύβου της μονάδας να είναι υψηλότερο
απ' ό,τι αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Αυτό
είναι φυσιολογικό.



Η εκκίνηση της μονάδας σε λειτουργία θέρμανσης
χώρου είναι δυνατή μόνο εφόσον η θερμοκρασία του
εξωτερικού περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από
20°C.

Προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, διαβάστε τα παρακάτω:




Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και πραγματοποιηθούν όλες
οι απαραίτητες ρυθμίσεις, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα της
μονάδας είναι κλειστά. Σε αντίθετη περίπτωση, αν βάλετε το χέρι
σας μέσα στις οπές, μπορεί να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός από τα ηλεκτρικά και τα ζεστά μέρη στο εσωτερικό
της μονάδας.
Το κάλυμμα συντήρησης του ηλεκτρικού πίνακα μπορεί να
ανοιχτεί μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για λόγους
συντήρησης.

Για να εξάγετε τον περισσότερο αέρα από το σύστημα, εκτελέστε τη
λειτουργία της αντλίας όπως περιγράφεται παρακάτω:
1

Αλλάξτε τη ρύθμιση χώρου εγκατάστασης [E-04]

Λειτουργία μέτρησης θερμοκρασίας
Στο χειριστήριο
θερμοκρασίες.
1

2

να

εμφανίζονται

Κρατήστε πατημένο το κουμπί

οι

πραγματικές

για 5 δευτερόλεπτα.

Εμφανίζεται η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (τα εικονίδια
και
και αναβοσβήνουν).

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.
 Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση σε 1, η αντλία θα λειτουργεί με
χαμηλή ταχύτητα (μόνο η αντλία, η μονάδα δεν θα
λειτουργεί).

μπορεί

2

Χρησιμοποιήστε
εμφανιστούν:

τα

κουμπιά

και

για

 Εάν αλλάξατε τη ρύθμιση σε 2, η αντλία θα λειτουργεί με
υψηλή ταχύτητα.

 Η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού (τα εικονίδια
και
αναβοσβήνουν γρήγορα και το εικονίδιο
αναβοσβήνει αργά).

Όταν ολοκληρωθεί η εξαέρωση, επαναφέρετε τη ρύθμιση χώρου
εγκατάστασης στην τιμή 0.

 Η εσωτερική θερμοκρασία (τα εικονίδια
αναβοσβήνουν).

Είναι ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης να εξασφαλίσει ότι έχει
αφαιρεθεί ο αέρας από τη μονάδα και το σύστημα.
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν χρησιμοποιείτε θερμοστατικές βαλβίδες καλοριφέρ,
βεβαιωθείτε ότι κατά τη λειτουργία εξαέρωσης έχετε ανοίξει
όλες τις βαλβίδες.


Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές όλες οι βαλβίδες διακοπής.
(Ανατρέξτε στη λειτουργία εκκένωσης της εξωτερικής μονάδας)



Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές όλες οι βαλβίδες νερού.

8.5.2.

3

Όταν ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος,
μπορείτε να εκτελέσετε μια μεμονωμένη δοκιμαστική λειτουργία
όπως περιγράφεται στην ενότητα "8.5.3. Μεμονωμένη δοκιμαστική
λειτουργία εσωτερικής μονάδας" στη σελίδα 27. Κατά τη διάρκεια
αυτής της δοκιμαστικής λειτουργίας, ο τεχνικός εγκατάστασης θα
πρέπει να ελέγξει τα στοιχεία που υποδεικνύονται.

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση των εσωτερικών μονάδων
και της εξωτερικής μονάδας, πραγματοποιείται μια
αρχικοποίηση. Η διαδικασία αυτή διαρκεί το πολύ
12 λεπτά.
Όταν κατά τη διάρκεια της αρχικοποίησης χρησιμοποιείται
το χειριστήριο, μπορεί να εμφανιστεί ένας κωδικός
δυσλειτουργίας (UH).
Ο εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος να επαληθεύσει τη σωστή
λειτουργία της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας μετά την
εγκατάσταση. Συνεπώς, πρέπει να εκτελεστεί δοκιμαστική λειτουργία
σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Μπορείτε
να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία της θέρμανσης/ψύξης χώρου
οποιαδήποτε στιγμή.
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εικονίδια

και

Για έξοδο από αυτήν τη λειτουργία, πατήστε ξανά το
κουμπί
. Εάν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί, το χειριστήριο
εξέρχεται από τη λειτουργία ενδείξεων μετά από 10
δευτερόλεπτα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η λειτουργία δεν μπορεί να επιλεχθεί στο hydrobox. Το
hydrobox ακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας της κύριας
εσωτερικής μονάδας VRV DX. Για περισσότερες
πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της εξωτερικής
μονάδας.
1

Ελέγξτε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου και του εισερχόμενου
νερού μέσω της λειτουργίας μέτρησης θερμοκρασίας του
χειριστηρίου και καταγράψτε τις τιμές που εμφανίζονται. Βλ.
"Λειτουργία μέτρησης θερμοκρασίας" στη σελίδα 27.

2

Πατήστε το κουμπί
εικονίδιο
.

3

Πραγματοποιήστε τον έλεγχο μέσω της ακόλουθης διαδικασίας
(όταν δεν εκτελείται καμία ενέργεια, το χειριστήριο θα επιστρέψει
στη φυσιολογική λειτουργία μετά από 10 δευτερόλεπτα
ή πατώντας το κουμπί
μία φορά):

Μεμονωμένη δοκιμαστική λειτουργία εσωτερικής
μονάδας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(τα

και

∆ιαδικασία για τη θέρμανση/ψύξη χώρου

∆οκιμαστική λειτουργία συστήματος

Για να μπορέσετε να ελέγξετε τη δοκιμαστική λειτουργία για κάθε
εσωτερική μονάδα ξεχωριστά, πρέπει να εκτελέσετε τη δοκιμαστική
λειτουργία συστήματος. Η δοκιμαστική λειτουργία συστήματος
επεξηγείται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.
Αυτή είναι μια αυτόματη δοκιμαστική λειτουργία που μπορεί να
διαρκέσει λίγη ώρα.

8.5.3.

 Η εξωτερική θερμοκρασία
αναβοσβήνουν).

να

4 φορές για να εμφανιστεί το

Για να ελέγξετε τη λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου, πατήστε
το κουμπί
για να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία.
4

Η δοκιμαστική λειτουργία θα σταματήσει αυτόματα έπειτα από
30 λεπτά ή όταν πλησιάσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Η δοκιμαστική λειτουργία μπορεί να διακοπεί μη αυτόματα, αν
πατήστε το κουμπί
μία φορά. Σε περίπτωση που υπάρχουν
εσφαλμένες συνδέσεις ή δυσλειτουργίες, θα εμφανιστεί ένας
κωδικός δυσλειτουργίας στο χειριστήριο. ∆ιαφορετικά, το
χειριστήριο θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία.

5

Για να επιλύσετε τους κωδικούς δυσλειτουργίας, ανατρέξτε στην
ενότητα "8.6.2. Λίστα κωδικών δυσλειτουργίας" στη σελίδα 29.

6

Ελέγξτε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου και του εισερχόμενου
νερού μέσω της λειτουργίας μέτρησης θερμοκρασίας του
χειριστηρίου και συγκρίνετε τις ενδείξεις με τις τιμές που
σημειώσατε στο βήμα 1. Μετά από 20 λεπτά λειτουργίας, μια
αύξηση/μείωση των τιμών θα επιβεβαιώσει τη λειτουργία
θέρμανσης/ψύξης χώρου.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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Έλεγχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για να εμφανιστεί ο τελευταίος κωδικός δυσλειτουργίας
που επιλύθηκε, πατήστε 1 φορά το κουμπί
. Πατήστε
ξανά το κουμπί
4 φορές για να επιστρέψετε στην
κανονική λειτουργία.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εάν εκτελείται ήδη κάποια εξαναγκασμένη λειτουργία από την
εξωτερική μονάδα, η πραγματοποίηση της δοκιμαστικής
λειτουργίας δεν θα είναι δυνατή. Αν ενεργοποιηθεί κάποια
άλλη λειτουργία κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής
λειτουργίας, η δοκιμαστική λειτουργία θα διακοπεί.

8.6.

1

Αυτές οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να πραγματοποιούνται από
τον τοπικό σας εγκαταστάτη.
Για να εκτελέσετε τις εργασίες συντήρησης, αφαιρέστε πρώτα τα
πλαίσια, όπως υποδεικνύεται στην ενότητα "7.4.2. Για να κλείσετε
την εσωτερική μονάδα" στη σελίδα 17.

2

Βάνα εκτόνωσης πίεσης νερού
Ελέγξτε για τη σωστή λειτουργία της βάνας εκτόνωσης πίεσης
γυρίζοντας αριστερόστροφα τον κόκκινο διακόπτη στη βάνα:
 Αν δεν ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο, επικοινωνήστε
με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
 Σε περίπτωση που το νερό συνεχίζει να ρέει έξω από τη
μονάδα, κλείστε πρώτα και τις δύο βάνες αποκοπής (εισόδου
και εξόδου νερού) και έπειτα συμβουλευτείτε τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

3

Ηλεκτρικός πίνακας
Πραγματοποιήστε μια προσεκτική οπτική επιθεώρηση του
ηλεκτρικού πίνακα και ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμφανή σφάλματα
όπως χαλαρές συνδέσεις ή ελαττωματικές καλωδιώσεις.

4

Πίεση νερού
Ελέγξτε εάν η πίεση του νερού είναι πάνω από 1 bar.
Εάν χρειαστεί προσθέστε νερό.

5

Ενέργειες συντήρησης

Σωλήνας της βάνας εκτόνωσης πίεσης (εάν υπάρχει)
Ελέγξτε ότι ο σωλήνας της βάνας εκτόνωσης πίεσης
έχει τοποθετηθεί σωστά για την αποστράγγιση του νερού.

Επισκευή και συντήρηση

Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία της μονάδας, είναι
απαραίτητο να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ορισμένοι
έλεγχοι και επιθεωρήσεις στη μονάδα και στις καλωδιώσεις στο χώρο
εγκατάστασης.

8.6.1.

Οι περιγραφόμενοι έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον μία
φορά το χρόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Φίλτρο νερού
Καθαρίστε το φίλτρο νερού.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
Βλ. "7.3.1. Προφυλάξεις για
καλωδίωσης" στη σελίδα 14.

εργασίες

ηλεκτρικής

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ


Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης ή επισκευής, κλείνετε πάντοτε τον αυτόματο
διακόπτη στον πίνακα παροχής. Αφαιρέστε τις ασφάλειες
ή ανοίξτε τις προστατευτικές διατάξεις της μονάδας.



Μην αγγίζετε τα ηλεκτροφόρα τμήματα για 10 λεπτά
μετά τη διακοπή της ηλεκτρικής παροχής καθώς
υπάρχει κίνδυνος λόγω υψηλής τάσης.



Λάβετε υπόψη ότι κάποια τμήματα του ηλεκτρικού
πίνακα μπορεί να καίνε.



Βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε κάποιο αγώγιμο τμήμα.



Μην βρέχετε τη μονάδα. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας!
Πριν
προχωρήσετε
στη
διαδικασία συντήρησης,
ακουμπήστε ένα μεταλλικό μέρος με το χέρι σας (όπως το
μεταλλικό φύλλο των σωληνώσεων) προκειμένου να
απομακρύνετε το στατικό ηλεκτρισμό και να προστατέψετε
την πλακέτα PCB.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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8.6.2.

Λίστα κωδικών δυσλειτουργίας

Κωδικός
δυσλειτουργίας

Αιτία βλάβης

Αποκατάσταση

A1

Αποτυχία εγγραφής
στη μνήμη
(δυσλειτουργία
EEPROM)

Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

A6

∆υσλειτουργία του
κυκλώματος νερού

• Βεβαιωθείτε ότι η ροή του νερού
δεν παρεμποδίζεται (ανοίξτε όλες
τις βαλβίδες στο κύκλωμα).
• Εξαναγκάστε την παροχή
καθαρού νερού στη μονάδα.
• ∆υσλειτουργία κυκλοφορητή.
• ∆υσλειτουργία διακόπτη ροής.

A9

Κωδικός
δυσλειτουργίας

Αιτία βλάβης

Αποκατάσταση

UA

Πρόβλημα τύπου
σύνδεσης.

• Περιμένετε να ολοκληρωθεί το
στάδιο της εκκίνησης μεταξύ
εξωτερικής και υδραυλικής
μονάδας (μετά την
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, περιμένετε
τουλάχιστον 12 λεπτά).
• Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

UH

∆υσλειτουργία
διεύθυνσης.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

Μπορείτε να βρείτε μια πιο λεπτομερή λίστα με κωδικούς
δυσλειτουργίας στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

∆υσλειτουργία βάνας
εκτόνωσης R410A.

• Ελέγξτε τις συνδέσεις των
καλωδιώσεων.
• Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

AA

∆υσλειτουργία κιτ
αντιστάσεων

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ροή
νερού.
• Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Μην εκλύετε αέρια
στην ατμόσφαιρα.

AJ

∆υσλειτουργία
απόδοσης.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

Τύπος ψυκτικού:

R410A

C1

Κακή επικοινωνία
ACS.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

GWP(1) τιμή:

2087,5

C4

∆υσλειτουργία
αισθητήρα υγρού
R410A.

• Ελέγξτε τις συνδέσεις των
καλωδιώσεων.
• Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

C9

∆υσλειτουργία
αισθητήρα νερού
επιστροφής.

• Ελέγξτε τις συνδέσεις των
καλωδιώσεων.
• Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

CA

∆υσλειτουργία
αισθητήρα
εξερχόμενου νερού
θέρμανσης/ψύξης.

• Ελέγξτε τις συνδέσεις των
καλωδιώσεων.
• Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

CJ

∆υσλειτουργία
αισθητήρα
θερμοστάτη
χειριστηρίου.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

E3

∆υσλειτουργία
υψηλής πίεσης.
Αυτή η δυσλειτουργία
σχετίζεται με την
εξωτερική μονάδα.
Συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο της
εξωτερικής μονάδας.

• Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα είναι
γεμάτο με νερό (δεν υπάρχει
αέρας, π.χ. είναι ανοιχτή
η βαλβίδα εξαέρωσης;)
• Βεβαιωθείτε ότι η ροή του νερού
δεν παρεμποδίζεται (ανοίξτε όλες
τις βαλβίδες στο κύκλωμα).
• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο νερού
δεν έχει ακαθαρσίες.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές
όλες οι βαλβίδες διακοπής
ψυκτικού μέσου.
• Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

∆υσλειτουργία
χαμηλής πίεσης.
Αυτή η δυσλειτουργία
σχετίζεται με την
εξωτερική μονάδα.
Συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο της
εξωτερικής μονάδας.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

∆υσλειτουργία
αισθητήρα αερίου
R410A.

• Ελέγξτε τις συνδέσεις των
καλωδιώσεων.
• Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

E4

J7

Οι φάσεις της
παροχής ρεύματος
στη μονάδα έχουν
αντιστραφεί.
Αυτή η δυσλειτουργία
σχετίζεται με την
εξωτερική μονάδα.
Συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο της
εξωτερικής μονάδας.

Αντικαταστήστε δύο από τις τρεις
φάσεις (L1, L2, L3) για τη
δημιουργία μιας σύνδεσης θετικής
φάσης.

U2

∆υσλειτουργία
τροφοδοσίας
ρεύματος.
Αυτή η δυσλειτουργία
σχετίζεται με την
εξωτερική μονάδα.
Συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο της
εξωτερικής μονάδας.

• Ελέγξτε τις συνδέσεις των
καλωδιώσεων.
• Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

Εσωτερική μονάδα για το Σύστημα VRV IV
4P405267-1 – 2015.04

(1)

9.

Σημαντικές πληροφορίες για το ψυκτικό που
χρησιμοποιείται

GWP = δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη

Εγκατάσταση του προαιρετικού κιτ
αντιστάσεων EKBUHAA(6V3/6W1)

Αυτό το προαιρετικό κιτ αντιστάσεων μπορεί να εγκατασταθεί για
υποβοήθηση της αντλίας θερμότητας κατά τη διαδικασία θέρμανσης
ή για παροχή πρωτεύουσας θέρμανσης σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης.
Γίνεται αναφορά στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας του κιτ
αντιστάσεων για γενικές πληροφορίες εγκατάστασης. Το EKBUHAA
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τη μονάδα hydrobox
HXY(080/125), όταν τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες!
Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο σύνδεσης του EKBUHAA σε hydrobox της σειράς HXY(080/125).
Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο αντικαθιστούν τις
πληροφορίες
που
παρέχονται
στο
εγχειρίδιο
εγκατάστασης/λειτουργίας του EKBUHAA. Ειδικότερα, θα πρέπει να
συμβουλευτείτε τις πληροφορίες αυτού του κεφαλαίου που αφορούν
στον τρόπο υδραυλικής (γενική ρύθμιση) και ηλεκτρικής σύνδεσης
(καλωδίωση) του EKBUHAA στο HXY(080/125).
Παρακάτω επεξηγούνται παραδείγματα υδραυλικής και ηλεκτρικής
σύνδεσης.
Υδραυλική σύνδεση (γενική ρύθμιση)

a

U1

HXY080+125A8V1B

8.6.3.

b

c
e

d

a
b
c
d
e

Εξωτερική αντλία θερμότητας VRV IV
Κασέτα εσωτερικής μονάδας Direct Expansion (DX) VRV
HXY(080/125)
Κιτ αντιστάσεων (EKBUH)
Σωληνώσεις ψυκτικού
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Ηλεκτρική σύνδεση
Για τη σύνδεση του EKBUHAA στο hydrobox HXY(080/125) δεν
απαιτείται η εγκατάσταση άλλων προαιρετικών PCB στο hydrobox
HXY(080/125). ∆εν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το EKRP1AHTA
για να συνδέσετε το κιτ αντιστάσεων στο hydrobox HXY(080/125).

Συμπληρώνεται από τον τεχνικό εγκατάστασης, αφού ολοκληρωθεί
η δοκιμαστική λειτουργία και η μονάδα λειτουργεί σωστά
Σημειώστε με  τα παρακάτω πεδία όταν ελέγξετε τα αντίστοιχα στοιχεία



Για λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση του προαιρετικού
κιτ αντιστάσεων EKBUHAA στο hydrobox HXY(080/125), ανατρέξτε
στην ενότητα "14.2. ∆ιάγραμμα καλωδίωσης" στη σελίδα 46.

Θέση
εγκατάστασης:

Ρυθμίσεις εγκατάστασης που σχετίζονται με την εφεδρική
αντίσταση

Όνομα μοντέλου
(ανατρέξτε στην
πινακίδα ονομασίας
της μονάδας)

Ανατρέξτε στην ενότητα "8.3. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης" στη
σελίδα 18 για τις ρυθμίσεις εγκατάστασης που σχετίζονται με το κιτ
αντιστάσεων EKBUHAA.

Προαιρετικός
εξοπλισμός

Άλλες ρυθμίσεις εγκατάστασης που επεξηγούνται στο εγχειρίδιο του
EKBUHAA δεν διατίθενται σε συνδυασμό με το hydrobox
HXY(080/125). Οι προεπιλεγμένες τιμές θα πρέπει να διατηρηθούν
όπως αναφέρονται στη λίστα ρυθμίσεων εγκατάστασης του hydrobox
HXY(080/125).
Άλλες πληροφορίες που επεξηγούνται στις ρυθμίσεις εγκατάστασης
στο εγχειρίδιο του EKBUHAA δεν διατίθενται σε συνδυασμό με το
hydrobox HXY.



Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μια έντυπη έκδοση
του εγχειριδίου εγκατάστασης και λειτουργίας και ζητήστε του/
της να το φυλάξει για μελλοντική αναφορά.



Εξηγήστε στο χρήστη τον τρόπο σωστής λειτουργίας του
συστήματος και το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση
προβλημάτων.



∆είξτε στο χρήστη ποιες εργασίες πρέπει να κάνει για
τη συντήρηση της μονάδας.

10. Παράδοση στο χρήστη
Αφού ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία και η μονάδα λειτουργεί
σωστά, βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες έχουν κατανοήσει τα παρακάτω:


Συμπληρώστε τις πραγματικές ρυθμίσεις
ρυθμίσεων εγκαταστάτη (βλ. κεφάλαιο 10).

στον

πίνακα



Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μια έντυπη
έκδοση της τεκμηρίωσης και ζητήστε να την φυλάξει για
μελλοντική αναφορά.



Εξηγήστε στο χρήστη τον τρόπο σωστής λειτουργίας του
συστήματος και το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση
προβλημάτων.



∆είξτε στο χρήστη ποιες εργασίες πρέπει να κάνει για τη
συντήρηση της μονάδας.



Εξηγήστε στο χρήστη τις υποδείξεις εξοικονόμησης ενέργειας
που αναφέρονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

Εξηγήστε στο χρήστη ποιο σύστημα έχει εγκατασταθεί στο χώρο
εγκατάστασης.
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για κάθε μονάδα.
Οι πληροφορίες μπορεί να χρησιμεύσουν για τη μελλοντική
συντήρηση.

Ημερομηνία:
Υπογραφή:

Το προϊόν
εγκαταστάθηκε από:

11. Λειτουργία της μονάδας
∆ιαβάστε πρώτα τα κεφάλαια 1 και 2 πριν να συμβουλευτείτε αυτό το
κεφάλαιο.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι
η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί σωστά από τεχνικό
εγκατάστασης.
Αν δεν είστε σίγουροι για τη λειτουργία, επικοινωνήστε με
τον εγκαταστάτη σας για συμβουλές και πληροφορίες.

11.1. Εισαγωγή
11.1.1. Γενικές πληροφορίες
Η μονάδα αποτελεί το εσωτερικό τμήμα της αντλίας θερμότητας
νερού/αέρα από τον αέρα VRV IV. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για
επιτοίχια εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρου και για εφαρμογές
θέρμανσης/ψύξης. Η μονάδα μπορεί να συνδυαστεί με διαδρομές
ενδοδαπέδιας θέρμανσης/ψύξης (του εμπορίου) ή μονάδες fan coil.
Για τον έλεγχο της εγκατάστασης, στο βασικό εξοπλισμό αυτής της
μονάδας έχει συμπεριληφθεί ένα χειριστήριο με λειτουργία
θερμοστάτη χώρου.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "4. Πληροφορίες για τις μονάδες και τα
προαιρετικά εξαρτήματα" στη σελίδα 5.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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11.2. Γρήγορη εκκίνηση της μονάδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο εξηγείται βήμα προς βήμα η διαδικασία
εκκίνησης της λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης χώρου.

Συνιστάται η χρήση του χειριστηρίου που παρέχεται με τη
μονάδα, το οποίο περιλαμβάνει τη λειτουργία θερμοστάτη
χώρου.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της
μονάδας δίνονται στο κεφάλαιο "11.3. Λειτουργία της μονάδας" στη
σελίδα 31.

Έτσι θα αποτραπεί η υπερβολική θέρμανση/ψύξη του
χώρου και η εξωτερική και εσωτερική μονάδα θα
σταματούν, όταν η θερμοκρασία χώρου βρίσκεται πάνω
από το σημείο ρύθμισης του θερμοστάτη. Βάσει του
αιτήματος του χρήστη, υπάρχει άμεση ανάδραση με τον
έλεγχο του συμπιεστή ο οποίος βελτιστοποιεί την
απόδοση.

Η γρήγορη εκκίνηση δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να εκκινήσει τη
μονάδα πριν διαβάσει ολόκληρο το εγχειρίδιο.
11.2.1. Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης χώρου
Επιβεβαιώστε τον τρόπο
λειτουργίας (a)
θέρμανση ή ψύξη

Για
περισσότερες
λεπτομέρειες,
ανατρέξτε
παραδείγματα των συνηθέστερων εφαρμογών
παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
εσωτερικής μονάδας.



Πατήστε το κουμπί

ή



ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ



Οθόνη: η ένδειξη 88.8
αρχίζει να αναβοσβήνει

Οθόνη: "

"





Η λειτουργία
θερμοστάτη χώρου στο
χειριστήριο δεν είναι
ενεργή

Ορίστε την επιθυμητή
θερμοκρασία χώρου
(π.χ. 22°C)




Ποτέ μην αφήνετε να βραχεί το χειριστήριο. Μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Ποτέ μην πατάτε τα κουμπιά του χειριστηρίου με
σκληρό ή αιχμηρό αντικείμενο. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο χειριστήριο.



Μην ελέγχετε και μην επιδιορθώνετε το χειριστήριο
μόνοι σας, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό
προσωπικό.



Μην βρέχετε την εσωτερική μονάδα. Μπορεί να
προκαλέσετε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.



Μη σκαρφαλώνετε, μην κάθεστε και μη στέκεστε
πάνω στη μονάδα.



Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό στην άνω
πλάκα της μονάδας.



Πατήστε το κουμπί
ή




Αποκτάτε τον έλεγχο του
συστήματος "βάσει της
θερμοκρασίας χώρου"
(θερμοστάτης χώρου
του χειριστηρίου
εγκατεστημένος)

Αποκτάτε τον έλεγχο του
συστήματος βάσει της
θερμοκρασίας εξερχόμενου
νερού
(προεπιλεγμένη ρύθμιση)


11.3.2. Ονομασία και λειτουργία κουμπιών και εικονιδίων

Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού (π.χ. 35°C για
θέρμανση ή 18°C για ψύξη).
Εάν η οθόνη είναι κενή, έχει
ενεργοποιηθεί η αυτόματη επιλογή
θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
στη λειτουργία θέρμανσης.

8
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ανάβει και η μονάδα
ενεργοποιείται.
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Για περισσότερες λεπτομέρειες και συνιστώμενες ρυθμίσεις, ανατρέξτε
στις ενότητες " Προγραμματισμός" στη σελίδα 39, "11.3.4. Λειτουργία ψύξης
χώρου ( )" στη σελίδα 33 και "11.3.5. Λειτουργία θέρμανσης χώρου ( )" στη
σελίδα 34

24

ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ξεκινά
ή τερματίζει την ψύξη/θέρμανση χώρου.
Το
συνεχόμενο
πάτημα
του
κουμπιού
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ πολλές φορές μπορεί
να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του συστήματος (μέγιστος
αριθμός 20 φορές ανά ώρα).

2

ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LED
Η λυχνία LED ανάβει κατά τη διάρκεια
θέρμανσης/ψύξης χώρου. Η λυχνία LED
περίπτωση δυσλειτουργίας. Όταν η λυχνία
η θέρμανση/ψύξη χώρου είναι ανενεργή, ενώ
πιθανόν να είναι ενεργές.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην βρέχετε τη μονάδα. Μπορεί να προκαλέσετε
ηλεκτροπληξία ή φωτιά.



Μη σκαρφαλώνετε, μην κάθεστε και μη στέκεστε
πάνω στη μονάδα.



Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό στην άνω
πλάκα της μονάδας.

11.3.1. Λειτουργία του χειριστηρίου
Το χειριστήριο προσφέρει πλήρη έλεγχο της εγκατάστασης. Μπορεί
να ελέγξει όλες τις εφαρμογές θέρμανσης/ψύξης, οι οποίες διαφέρουν
σε απόδοση, τροφοδοσία ρεύματος και εγκατεστημένο εξοπλισμό
(προαιρετικά εξαρτήματα). Η λειτουργία της μονάδας HXY080/125
συνοψίζεται στη λειτουργία του χειριστηρίου.
HXY080+125A8V1B

Εσωτερική μονάδα για το Σύστημα VRV IV
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11.3. Λειτουργία της μονάδας



32

26

25

(a) Η λειτουργία δεν μπορεί να επιλεχθεί στο hydrobox. Το hydrobox ακολουθεί τον
τρόπο λειτουργίας της κύριας εσωτερικής μονάδας VRV DX. Για περισσότερες
πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της εξωτερικής μονάδας

4P405267-1 – 2015.04

5

7
9

Πατήστε το κουμπί
Η LED

στα
που
της

3

της λειτουργίας
αναβοσβήνει σε
LED δεν ανάβει,
άλλες λειτουργίες

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,
Αυτά
τα
εικονίδια
υποδεικνύουν
την
λειτουργία(λειτουργίες): θέρμανση ( ) ή ψύξη ( ).

τρέχουσα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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4

5

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αυτό το εικονίδιο υποδηλώνει ότι η μονάδα βρίσκεται σε
εξαναγκασμένη λειτουργία. Όταν εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο,
το χειριστήριο δεν μπορεί να λειτουργήσει ή έχει περιορισμένη
λειτουργία.
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Αυτή η ένδειξη δείχνει την τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας.
Όταν διαβάζετε ή προγραμματίζετε το χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού, η ένδειξη εμφανίζει την καθορισμένη μέρα.

14

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΑΠΟΨΥΞΗΣ/ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Αυτό το εικονίδιο δηλώνει ότι είναι ενεργή η λειτουργία
απόψυξης/προθέρμανσης.

15

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
Αυτό το εικονίδιο δηλώνει ότι είναι ενεργός ο συμπιεστής στην
εξωτερική μονάδα του συστήματος.

16

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ
Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι είναι ενεργή η αντλία
κυκλοφορίας.

6

ΟΘΟΝΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Η οθόνη ρολογιού εμφανίζει την τρέχουσα ώρα.
Όταν διαβάζετε ή προγραμματίζετε το χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού, η οθόνη του ρολογιού εμφανίζει την ώρα της
ενέργειας.

17

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Όταν αναβοσβήνει αυτό το εικονίδιο, εμφανίζεται η θερμοκρασία
περιβάλλοντος. Ανατρέξτε στην ενότητα "11.3.7. Λειτουργία
μέτρησης θερμοκρασίας" στη σελίδα 36 για περισσότερες
πληροφορίες.

7

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Αυτό
το
εικονίδιο
δηλώνει ότι
ο
χρονοδιακόπτης
προγραμματισμού είναι ενεργοποιημένος.

18

8

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Αυτά τα εικονίδια δηλώνουν τις προγραμματισμένες ενέργειες
για κάθε ημέρα του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού.

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΣΗΜΕΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι το τηλεχειριστήριο θα ρυθμίσει
αυτόματα το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας εξερχόμενου
νερού σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος
(κατά τη λειτουργία θέρμανσης).

19

9

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αυτό το εικονίδιο δηλώνει ότι η ενέργεια ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
έχει επιλεγεί κατά τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού.

10

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
και
Αυτά τα εικονίδια δηλώνουν ότι απαιτείται έλεγχος στην
εγκατάσταση. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.

11

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Αυτή η ένδειξη δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία της
εγκατάστασης, είτε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού είτε την
πραγματική θερμοκρασία χώρου.
Εάν αλλάξετε το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου, το
σημείο ρύθμισης θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα και
κατόπιν θα επιστρέψει στην πραγματική θερμοκρασία χώρου.

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν φαίνεται η πραγματική
θερμοκρασία χώρου ή το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας
χώρου.
Το εικονίδιο εμφανίζεται επίσης όταν το καθορισμένο σημείο
θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού. Ανατρέξτε στην ενότητα "11.3.7. Λειτουργία
μέτρησης θερμοκρασίας" στη σελίδα 36 για περισσότερες
πληροφορίες.

20

ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι η μονάδα λειτουργεί
σε δοκιμαστική λειτουργία.

21

ΡΥΘΜΙΣΗ
Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν έχει καταχωρηθεί η ρύθμιση
στο χώρο εγκατάστασης.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αυτός ο κωδικός αντιπροσωπεύει τον κωδικό από τη λίστα
ρύθμισης χώρου εγκατάστασης. Ανατρέξτε στην ενότητα
"8.3. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης" στη σελίδα 18.

22

∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν καλείτε κάποια επιλογή που
δεν έχει εγκατασταθεί ή όταν κάποια λειτουργία δεν είναι
διαθέσιμη. Εάν μια λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, αυτό μπορεί
να σημαίνει ότι δεν επαρκεί το επίπεδο πρόσβασης ή ότι
χρησιμοποιείται δευτερεύον χειριστήριο (ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο εγκατάστασης).

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αυτός ο κωδικός αναφέρεται στη λίστα κωδικών δυσλειτουργίας
και προορίζεται μόνο για την τεχνική υποστήριξη. Ανατρέξτε στη
λίστα κωδικών δυσλειτουργίας "8.6.2. Λίστα κωδικών
δυσλειτουργίας" στη σελίδα 29.

23

ΚΟΥΜΠΙ
Αυτό το κουμπί δεν έχει κάποια λειτουργία.

24

ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
Αυτό το κουμπί ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία
σημείου ρύθμισης βάσει αντιστάθμισης, η οποία είναι διαθέσιμη
στη λειτουργία θέρμανσης.
Εάν το τηλεχειριστήριο έχει ρυθμιστεί στο επίπεδο πρόσβασης
3 (ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης"
στο εγχειρίδιο εγκατάστασης), το κουμπί σημείου ρύθμισης
αντιστάθμισης δεν θα λειτουργεί.

25

ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές της
εγκατάστασης και για την αλλαγή ρυθμίσεων στο χώρο
εγκατάστασης. Ανατρέξτε στην ενότητα "8.3. Ρυθμίσεις στο
χώρο εγκατάστασης" στη σελίδα 18.

26

ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Αυτό το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών χρησιμοποιείται για τον
προγραμματισμό του ελεγκτή. Η λειτουργία του κουμπιού
εξαρτάται από την τρέχουσα κατάσταση του ελεγκτή ή από
προηγούμενες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το
χρήστη.

27

ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ /
Η κύρια λειτουργία αυτού του πολυλειτουργικού κουμπιού είναι
η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.
Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται επίσης για τη ρύθμιση του
ρολογιού και τον προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου.
Η λειτουργία του κουμπιού εξαρτάται από την τρέχουσα
κατάσταση του ελεγκτή ή από προηγούμενες ενέργειες που
πραγματοποιήθηκαν από το χρήστη.

12

13

Πρόσβαση
Κύρια

∆ευτερεύουσα

επίπεδο 2

επίπεδο 3

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
λειτουργίας









Ρύθμιση της θερμοκρασίας
του εξερχόμενου νερού







—

Ρύθμιση της θερμοκρασίας
χώρου









ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
λειτουργίας σημείου
ρύθμισης βάσει
αντιστάθμισης







Ρύθμιση του ρολογιού





—

—

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού



—

—

—

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡ
ΓΟΠΟΙΗΣΗ λειτουργίας
χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού







Ρυθμίσεις στο χώρο
εγκατάστασης



—

—

—

εμφάνιση κωδικού
σφάλματος









∆οκιμαστική λειτουργία





—

—

—

—

 = δυνατότητα λειτουργίας
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ΚΟΥΜΠΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ
και
Αυτά τα πολυλειτουργικά κουμπιά χρησιμοποιούνται για τη
ρύθμιση του ρολογιού, την εναλλαγή μεταξύ θερμοκρασιών
(θερμοκρασία εισερχόμενου/εξερχόμενου νερού της μονάδας,
εξωτερική
θερμοκρασία
περιβάλλοντος
και
τρέχουσα
θερμοκρασία χώρου) και για τη λειτουργία ρύθμισης του
χρονοδιακόπτη προγραμματισμού.
ΚΟΥΜΠΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΝΕΡΟΥ
και
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή του
σημείου ρύθμισης εξερχόμενου νερού στην κανονική λειτουργία
ή στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού.
Εάν το τηλεχειριστήριο έχει ρυθμιστεί στο επίπεδο πρόσβασης
3 (ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης"
στο
εγχειρίδιο
εγκατάστασης),
το
κουμπί
ρύθμισης
θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού δεν θα λειτουργεί.
Εάν έχει επιλεγεί λειτουργία με σημείο ρύθμισης βάσει
αντιστάθμισης, η μονάδα έχει κυμαινόμενο σημείο ρύθμισης. Σε
αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται το εικονίδιο , καθώς επίσης
και η τιμή εναλλαγής (εάν δεν είναι μηδενική).
ΚΟΥΜΠΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ
και
Αυτά τα πολυλειτουργικά κουμπιά χρησιμοποιούνται για τη
ρύθμιση του τρέχοντος σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου
στην κανονική λειτουργία ή στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού.
Εάν αλλάξετε το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου, η τιμή
του σημείου ρύθμισης θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Μετά από
5 δευτερόλεπτα η οθόνη θα δείχνει την πραγματική
θερμοκρασία χώρου.
ΚΟΥΜΠΙ
Αυτό το κουμπί δεν έχει κάποια λειτουργία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Το ρολόι απαιτεί χειροκίνητη ρύθμιση. Προσαρμόστε
τη ρύθμιση όταν αλλάζετε από θερινή σε χειμερινή
ώρα και αντίστροφα.



Εάν το τηλεχειριστήριο έχει ρυθμιστεί στο επίπεδο
πρόσβασης 2 ή 3 (ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις
στο
χώρο
εγκατάστασης"
στο
εγχειρίδιο
εγκατάστασης), δεν θα είναι δυνατή η ρύθμιση του
ρολογιού.



Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος που ξεπερνά τις
2 ώρες, το ρολόι και η ημέρα της εβδομάδας
απορυθμίζονται.
Ο
χρονοδιακόπτης
προγραμματισμού θα συνεχίσει τη λειτουργία του,
αλλά με απορυθμισμένο ρολόι. Επομένως, θα
χρειαστεί να διορθώσετε το ρολόι και την ημέρα της
εβδομάδας.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού
Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη προγραμματισμού, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο "11.3.10. Προγραμματισμός και ενημέρωση από το
χρονοδιακόπτη προγραμματισμού" στη σελίδα 38.
11.3.4. Λειτουργία ψύξης χώρου ( )
Ο έλεγχος της λειτουργίας ψύξης χώρου μπορεί να γίνει με δύο
τρόπους:


με βάση τη θερμοκρασία χώρου ή



με βάση τη θερμοκρασία
(προεπιλεγμένη ρύθμιση).

του

εξερχόμενου

νερού

Ο σκοπός κάθε λειτουργίας και ο τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων
της εξηγείται στη συνέχεια.

11.3.3. Ρύθμιση του ελεγκτή

Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου

Κατόπιν της αρχικής εγκατάστασης, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει
το ρολόι και την ημέρα της εβδομάδας.

Σε αυτήν τη λειτουργία, θα ενεργοποιηθεί η ψύξη όπως απαιτείται
από το καθορισμένο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου.
Ο ορισμός του σημείου ρύθμισης μπορεί να γίνει μη αυτόματα
ή μέσω του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού.

Ο ελεγκτής είναι εξοπλισμένος με ένα χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού που επιτρέπει στο χρήση τον προγραμματισμό
λειτουργιών. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το
χρονοδιακόπτη προγραμματισμού, απαιτείται η ρύθμιση του
ρολογιού και της μέρας της εβδομάδας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο θερμοκρασίας χώρου,
η λειτουργία ψύξης χώρου που βασίζεται στη θερμοκρασία
χώρου έχει προτεραιότητα έναντι του ελέγχου του
εξερχόμενου νερού.

Ρύθμιση του ρολογιού
1

Κρατήστε πατημένο το κουμπί

για 5 δευτερόλεπτα.

Λάβετε υπόψη ότι είναι εφικτό η θερμοκρασία του
εξερχόμενου νερού να είναι χαμηλότερη από το σημείο
ρύθμισης, εάν ο έλεγχος της μονάδας γίνεται βάσει της
θερμοκρασίας χώρου.

Η ένδειξη της ώρας και η ένδειξη της ημέρας της εβδομάδας θα
αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
2

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
το ρολόι.

και

για να ρυθμίσετε

ή
ο χρόνος
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
αυξάνεται/ελαττώνεται κατά 1 λεπτό. Κρατώντας πατημένο το
κουμπί
ή
, ο χρόνος αυξάνεται/μειώνεται κατά
10 λεπτά.
3

1

2

Πατήστε το κουμπί
για να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα
ρύθμιση ώρας και ημέρας της εβδομάδας.

3
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Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
και

, καθώς και η αντίστοιχη

θερμοκρασία
.

χώρου,

Κλίμακα θερμοκρασιών για ψύξη: 16°C~32°C (θερμοκρασία
χώρου)
Για
τη
ρύθμιση
της
λειτουργίας
χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού,
ανατρέξτε
στην
ενότητα
"11.3.10. Προγραμματισμός
και
ενημέρωση
από
το
χρονοδιακόπτη προγραμματισμού" στη σελίδα 38.

Για να διακόψετε αυτή τη διαδικασία χωρίς να την
αποθηκεύσετε, πατήστε το κουμπί
.
Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 5 λεπτά, η ώρα και η ημέρα
της εβδομάδας θα επιστρέψουν στην προηγούμενη ρύθμιση.

HXY080+125A8V1B

Χρησιμοποιήστε το κουμπί
για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την ψύξη χώρου ( ).
Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο
πραγματική θερμοκρασία χώρου.
Η LED λειτουργίας ανάβει.

Για να ρυθμίσετε την ημέρα της εβδομάδας, χρησιμοποιήστε το
κουμπί
ή
.
ή
, θα
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
εμφανίζεται αναλόγως η επόμενη ή η προηγούμενη ημέρα.

4

Επιλογή λειτουργίας ψύξης χώρου

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
και
για να
επιλέξετε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού που θέλετε να
χρησιμοποιείται για την ψύξη του συστήματός σας.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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Έλεγχος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (προεπιλεγμένη
ρύθμιση)

Επιλογή λειτουργίας θέρμανσης χώρου
1

Σε αυτήν τη λειτουργία, θα ενεργοποιηθεί η ψύξη όπως απαιτείται
από το καθορισμένο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας νερού.
Ο ορισμός του σημείου ρύθμισης μπορεί να γίνει μη αυτόματα
ή μέσω του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί
για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την ψύξη χώρου ( ).
Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο
σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας.
Η LED λειτουργίας ανάβει.

2

2

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
και
για να
ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού.
Εύρος θερμοκρασιών για ψύξη: 5°C~20°C (θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού).

3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ






Όταν είναι εγκατεστημένος ένας εξωτερικός
θερμοστάτης χώρου, η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του θερμοστάτη καθορίζεται από
τον εξωτερικό θερμοστάτη χώρου. Το χειριστήριο σε
αυτήν την περίπτωση βρίσκεται σε λειτουργία ελέγχου
εξερχόμενου νερού και δεν λειτουργεί ως θερμοστάτης
χώρου.

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
και

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
και
για να
επιλέξετε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού που θέλετε να
χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του συστήματός σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Λάβετε υπόψη ότι το εικονίδιο θα αναβοσβήνει κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας περιορισμού.



Η λειτουργία περιορισμού είναι ενεργοποιημένη από
το εργοστάσιο.



Η λειτουργία περιορισμού μπορεί να συνδυαστεί με τη
λειτουργία αυτόματου σημείου ρύθμισης βάσει
αντιστάθμισης.



Η λειτουργία περιορισμού είναι μια αυτόματη
καθημερινά προγραμματιζόμενη λειτουργία.

11.3.5. Λειτουργία θέρμανσης χώρου ( )
Ο έλεγχος της λειτουργίας θέρμανσης χώρου μπορεί να γίνει με δύο
τρόπους:
με βάση τη θερμοκρασία χώρου ή
με βάση τη θερμοκρασία
(προεπιλεγμένη ρύθμιση).

του

εξερχόμενου

νερού

Ο σκοπός κάθε λειτουργίας και ο τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων
της εξηγείται στη συνέχεια.
Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου
Σε αυτήν τη λειτουργία, θα ενεργοποιηθεί η θέρμανση όπως
απαιτείται από το καθορισμένο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας
χώρου. Ο ορισμός του σημείου ρύθμισης μπορεί να γίνει μη
αυτόματα ή μέσω του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο θερμοκρασίας χώρου,
η λειτουργία θέρμανσης χώρου που βασίζεται στη
θερμοκρασία χώρου έχει προτεραιότητα έναντι του ελέγχου
του εξερχόμενου νερού.
Λάβετε υπόψη ότι είναι εφικτό η θερμοκρασία του
εξερχόμενου νερού να είναι υψηλότερη από το σημείο
ρύθμισης, εάν ο έλεγχος της μονάδας γίνεται βάσει της
θερμοκρασίας χώρου.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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χώρου,

Η λειτουργία περιορισμού παρέχει τη δυνατότητα μείωσης της
θερμοκρασίας χώρου. Η λειτουργία περιορισμού μπορεί, για
παράδειγμα, να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας επειδή οι
απαιτήσεις θερμοκρασίας είναι διαφορετικές απ' ό,τι κατά τη διάρκεια
της ημέρας.

Η λειτουργία περιορισμού και το σημείο ρύθμισης
βάσει αντιστάθμισης δεν διατίθενται στη λειτουργία
ψύξης.



θερμοκρασία
.

Λειτουργία αυτόματου περιορισμού

Η κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του χειριστηρίου έχει πάντα
προτεραιότητα έναντι του εξωτερικού θερμοστάτη
χώρου!



για
να
θέρμανση

Κλίμακα
θερμοκρασιών
για
θέρμανση:
16°C~32°C
(θερμοκρασία χώρου)
Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, η θέρμανση
χώρου δεν λειτουργεί όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπερνά
μια συγκεκριμένη θερμοκρασία (ανατρέξτε στο εύρος
λειτουργίας).
Για
τη
ρύθμιση
της
λειτουργίας
χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού,
ανατρέξτε
στην
ενότητα
"11.3.10. Προγραμματισμός
και
ενημέρωση
από
το
χρονοδιακόπτη προγραμματισμού" στη σελίδα 38.

, καθώς και το αντίστοιχο

Για τη ρύθμιση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη προγραμματισμού,
ανατρέξτε στις ενότητες "Προγραμματισμός ψύξης χώρου" στη
σελίδα 39, "Προγραμματισμός θέρμανσης χώρου" στη σελίδα 40.

τη

Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο
καθώς και το αντίστοιχο
τρέχον σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου.
Η LED λειτουργίας ανάβει.

Επιλογή λειτουργίας ψύξης χώρου
1

Χρησιμοποιήστε
το
κουμπί
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
χώρου ( ).

Η λειτουργία περιορισμού διαμορφώνεται μέσω ρυθμίσεων του
χώρου εγκατάστασης. Για λεπτομερή περιγραφή του τρόπου ορισμού
των ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα
"8.3. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης" στη σελίδα 18.


[2-00] Κατάσταση: προσδιορίζει αν είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
(1) ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (0) η λειτουργία περιορισμού



[2-01] Ώρα έναρξης: ώρα έναρξης του περιορισμού



[2-02] Ώρα λήξης: ώρα λήξης του περιορισμού



[5-03] Θερμοκρασία περιορισμού χώρου

T
A 21°C
B 18°C

t
[2-01]
A
B
t
T

[2-02]

Σημείο ρύθμισης κανονικής θερμοκρασίας χώρου
Θερμοκρασία περιορισμού χώρου [5-03]
Ώρα
Θερμοκρασία
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ενώ είναι ενεργή η λειτουργία περιορισμού
θερμοκρασίας χώρου, εκτελείται επίσης η λειτουργία
περιορισμού εξερχόμενου νερού.



Προσέξτε να μη ρυθμίσετε την τιμή περιορισμού πολύ
χαμηλά, ειδικότερα σε περιόδους πολύ χαμηλών
θερμοκρασιών (π.χ. το χειμώνα). Είναι πιθανό να μην
μπορεί να επιτευχθεί η θερμοκρασία χώρου (ή να
χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο) λόγω της
μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας.

Έλεγχος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (προεπιλεγμένη
ρύθμιση)
Σε αυτή τη λειτουργία, θα ενεργοποιηθεί η θέρμανση όπως απαιτείται
από το καθορισμένο σημείο θερμοκρασίας νερού. Το σημείο
ρύθμισης μπορεί να οριστεί μη αυτόματα, μέσω του χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού ή βάσει αντιστάθμισης (αυτόματα).

Συνιστάται η χρήση του σημείου ρύθμισης βάσει αντιστάθμισης,
επειδή προσαρμόζει τη θερμοκρασία του νερού στις πραγματικές
ανάγκες θέρμανσης του χώρου. Αποτρέπει την υπερβολικά συχνή
μετάβαση της μονάδας από τη λειτουργία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στη
λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη, όταν χρησιμοποιείται
ο θερμοστάτης χώρου του χειριστηρίου ή ο εξωτερικός θερμοστάτης
χώρου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, αντί να εμφανίζεται
η καθορισμένη θερμοκρασία, στο τηλεχειριστήριο
εμφανίζεται η τιμή εναλλαγής, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί
από το χρήστη.
1

Πατήστε 1 φορά το κουμπί
για να επιλέξετε τη λειτουργία
σημείου ρύθμισης βάσει αντιστάθμισης (ή 2 φορές, εάν
χρησιμοποιείται η λειτουργία θερμοστάτη χώρου του
χειριστηρίου).
Εμφανίζεται το εικονίδιο , καθώς και η τιμή εναλλαγής. Η τιμή
εναλλαγής δεν εμφανίζεται όταν είναι 0.

Επιλογή λειτουργίας θέρμανσης χώρου
1

Χρησιμοποιήστε το κουμπί
για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη θέρμανση χώρου ( ).
Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο
σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας.
Η LED λειτουργίας ανάβει.

2

2

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
ρυθμίσετε την τιμή εναλλαγής.

Εύρος
θερμοκρασιών
για
θέρμανση:
25°C~45°CC
(θερμοκρασία εξερχόμενου νερού)
Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, η θέρμανση
χώρου δεν λειτουργεί όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπερνά
μια συγκεκριμένη θερμοκρασία (ανατρέξτε στο εύρος
λειτουργίας).
Για τη ρύθμιση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη προγραμματισμού,
ανατρέξτε στην ενότητα "Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού του
χειριστηρίου".

για να

Περιοχή τιμής εναλλαγής: –5°C έως +5°C
Το εικονίδιο
εμφανίζεται όσο είναι ενεργοποιημένη
η λειτουργία σημείου ρύθμισης βάσει αντιστάθμισης.

, καθώς και το αντίστοιχο

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
και
για να
ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού.

και

3

Πατήστε το κουμπί
για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
σημείου ρύθμισης βάσει αντιστάθμισης.
Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού
χρησιμοποιούνται τα κουμπιά
και
.

Οι ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης ορίζουν τις παραμέτρους για τη
λειτουργία της μονάδας βάσει αντιστάθμισης των καιρικών
συνθηκών. Για λεπτομερή περιγραφή του τρόπου ορισμού των
ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα
"8.3. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης" στη σελίδα 18.
Tt

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ




Όταν είναι εγκατεστημένος ένας εξωτερικός
θερμοστάτης χώρου, η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του θερμοστάτη καθορίζεται
από τον εξωτερικό θερμοστάτη χώρου. Το χειριστήριο
σε αυτήν την περίπτωση βρίσκεται σε λειτουργία
ελέγχου εξερχόμενου νερού και δεν λειτουργεί ως
θερμοστάτης χώρου.

Lo_Ti
+ 05

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία αντιστάθμισης, η θερμοκρασία του
εξερχόμενου νερού καθορίζεται αυτόματα ανάλογα με την εξωτερική
θερμοκρασία: οι χαμηλότερες εξωτερικές θερμοκρασίες θα έχουν ως
αποτέλεσμα πιο ζεστό νερό και αντιστρόφως. Η μονάδα έχει
κυμαινόμενο σημείο ρύθμισης. Η ενεργοποίηση αυτής της
λειτουργίας θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη κατανάλωση
ενέργειας, απ' ό,τι στην περίπτωση της χρήσης με σημείο ρύθμισης
θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού το οποίο έχει οριστεί μη αυτόματα.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αντιστάθμισης, ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να αυξήσει ή να μειώσει την τελική θερμοκρασία νερού
έως και 5°C. Αυτή η τιμή εναλλαγής είναι η διαφορά θερμοκρασίας
μεταξύ του σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας που υπολογίστηκε από
τον ελεγκτή και του πραγματικού σημείου ρύθμισης. Για παράδειγμα,
μια θετική τιμή εναλλαγής σημαίνει ότι το πραγματικό σημείο
ρύθμισης θερμοκρασίας θα είναι υψηλότερο από το υπολογισμένο
σημείο ρύθμισης.
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Shift value

– 05

Η κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του χειριστηρίου έχει πάντα
προτεραιότητα έναντι του εξωτερικού θερμοστάτη
χώρου!

Επιλογή λειτουργίας σημείου ρύθμισης βάσει αντιστάθμισης

00

Hi_Ti

Lo_A

Hi_A

TA

Tt Επιθυμητή θερμοκρασία νερού
TA Θερμοκρασία περιβάλλοντος (εξωτερική)
Shift value Τιμή εναλλαγής



[3-00] Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (Lo_A): χαμηλή
εξωτερική θερμοκρασία.



[3-01] Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (Hi_A): υψηλή
εξωτερική θερμοκρασία.



[3-02] Σημείο ρύθμισης σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
(Lo_Ti): η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού όταν
η εξωτερική θερμοκρασία είναι ίση ή χαμηλότερη από τη χαμηλή
θερμοκρασία περιβάλλοντος (Lo_A).



Ας σημειωθεί ότι η τιμή Lo_Ti θα πρέπει να είναι υψηλότερη από
την τιμή Hi_Ti, καθώς για τις πιο χαμηλές εξωτερικές
θερμοκρασίες (δηλαδή Lo_A) απαιτείται πιο ζεστό νερό.



[3-03] Σημείο ρύθμισης σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
(Hi_Ti): η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού όταν
η εξωτερική θερμοκρασία είναι ίση ή υψηλότερη από την υψηλή
θερμοκρασία περιβάλλοντος (Hi_A).
Σημειώστε ότι η τιμή Hi_Ti πρέπει να είναι χαμηλότερη από την
τιμή Lo_Ti, καθώς σε θερμότερες εξωτερικές θερμοκρασίες
(δηλαδή Hi_A) αρκεί λιγότερο ζεστό νερό.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

35

11.3.7. Λειτουργία μέτρησης θερμοκρασίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εάν κατά λάθος η τιμή της ρύθμισης [3-03] οριστεί
υψηλότερα από την τιμή της ρύθμισης [3-02], θα
χρησιμοποιείται πάντα η τιμή της ρύθμισης [3-03].

Στο χειριστήριο
θερμοκρασίες.
1

να

εμφανίζονται

Κρατήστε πατημένο το κουμπί

οι

πραγματικές

για 5 δευτερόλεπτα.

Εμφανίζεται η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (τα εικονίδια
και
και αναβοσβήνουν).

Λειτουργία αυτόματου περιορισμού
Η λειτουργία περιορισμού παρέχει τη δυνατότητα μείωσης της
θερμοκρασίας χώρου. Η λειτουργία περιορισμού μπορεί, για
παράδειγμα, να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας επειδή οι
απαιτήσεις θερμοκρασίας είναι διαφορετικές απ' ό,τι κατά τη διάρκεια
της ημέρας.

2



Λάβετε υπόψη ότι το εικονίδιο θα αναβοσβήνει κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας περιορισμού.



Η λειτουργία περιορισμού είναι ενεργοποιημένη από
το εργοστάσιο.



Η λειτουργία περιορισμού μπορεί να συνδυαστεί με τη
λειτουργία αυτόματου σημείου ρύθμισης βάσει
αντιστάθμισης.



Η λειτουργία περιορισμού είναι μια αυτόματη
καθημερινά προγραμματιζόμενη λειτουργία.

Η λειτουργία περιορισμού διαμορφώνεται μέσω ρυθμίσεων του
χώρου εγκατάστασης. Για λεπτομερή περιγραφή του τρόπου ορισμού
των ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα
"8.3. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης" στη σελίδα 18.


[2-00] Κατάσταση: προσδιορίζει αν είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
(1) ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (0) η λειτουργία περιορισμού



[2-01] Ώρα έναρξης: ώρα έναρξης του περιορισμού



[2-02] Ώρα λήξης: ώρα λήξης του περιορισμού



[5-02] Περιορισμός θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (πτώση
θερμοκρασίας)

T

Χρησιμοποιήστε
εμφανιστούν:

τα

κουμπιά

και

για

να

 Η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού (τα εικονίδια
και
αναβοσβήνουν γρήγορα και το εικονίδιο αναβοσβήνει
αργά).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Η εσωτερική θερμοκρασία (τα εικονίδια
αναβοσβήνουν).
 Η εξωτερική θερμοκρασία
αναβοσβήνουν).
3

(τα

και

εικονίδια

και

Για έξοδο από αυτήν τη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί
. Εάν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί, το χειριστήριο εξέρχεται
από τη λειτουργία ενδείξεων μετά από 10 δευτερόλεπτα.

11.3.8. Λειτουργία χρονοδιακόπτη προγραμματισμού
Στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού, η εγκατάσταση
ελέγχεται επίσης από το χρονοδιακόπτη προγραμματισμού.
Οι ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί στο χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού θα εκτελεστούν αυτόματα.
Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού ενεργοποιείται (εμφανίζεται το
εικονίδιο ) ή απενεργοποιείται (δεν εμφανίζεται το εικονίδιο ),
πατώντας το κουμπί
.
Ψύξη χώρου
Ανατρέξτε στην ενότητα "Προγραμματισμός ψύξης χώρου" στη
σελίδα 39.
Είναι δυνατός ο προγραμματισμός
επαναλαμβάνονται καθημερινά.

4

ενεργειών,

οι

οποίες

Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού ψύξης χώρου μπορεί να
προγραμματιστεί με 2 διαφορετικούς τρόπους:

A 45°C
5°C [5-02]

B 40°C

t
[2-01]

[2-02]

A Σημείο ρύθμισης κανονικής θερμοκρασίας εξερχόμενου
νερού
B Περιορισμός θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού =A–[5-02]
t Ώρα
T Θερμοκρασία

11.3.6. Άλλοι τρόποι λειτουργίας
Λειτουργία εκκίνησης (

)

Κατά την εκκίνηση εμφανίζεται το εικονίδιο
δηλώνοντας ότι εκκινεί
η αντλία θερμότητας και δεν λειτουργεί σε σταθερή κατάσταση.
Λειτουργία απόψυξης (

)

Στη λειτουργία θέρμανσης χώρου, ενδεχομένως να παγώσει
ο εξωτερικός εναλλάκτης θερμότητας εξαιτίας χαμηλής εξωτερικής
θερμοκρασίας. Εάν προκύψει αυτό το ενδεχόμενο, το σύστημα
τίθεται σε λειτουργία απόψυξης. Μετά από μέγιστο διάστημα
15 λεπτών της λειτουργία απόψυξης, το σύστημα επανέρχεται στη
λειτουργία θέρμανσης χώρου. Κατά τη λειτουργία απόψυξης, δεν
είναι εφικτή η λειτουργία θέρμανσης χώρου.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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μπορεί



Βάσει του σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας (θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού και θερμοκρασία χώρου).



Βάσει της εντολής ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Η επιθυμητή μέθοδος ορίζεται μέσω ρύθμισης στο χώρο
εγκατάστασης. Για λεπτομερή περιγραφή του τρόπου ορισμού των
ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα
"8.3. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης" στη σελίδα 18.


[0-04] Κατάσταση: ορίζει εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στο χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού για την ψύξη του χώρου.

Η εφαρμογή και η σημασία της ρύθμισης [0-04] και οι ρυθμίσεις
προγραμματισμού είναι ίδιες όπως και στη λειτουργία
θέρμανσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Παράδειγμα λειτουργίας:
Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού που βασίζεται σε σημεία
ρύθμισης θερμοκρασίας" στη σελίδα 37 και "Παράδειγμα λειτουργίας:
Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού με βάση την οδηγία
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ" στη σελίδα 38.
Για την ψύξη, δεν διατίθεται λειτουργία περιορισμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Από το εργοστάσιο είναι ενεργοποιημένη η ψύξη χώρου
βάσει του σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας (μέθοδος 1),
επομένως είναι εφικτή μόνο η αλλαγή θερμοκρασίας
(όχι η εντολή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ).
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11.3.9. Θέρμανση χώρου
Ανατρέξτε στην ενότητα "Προγραμματισμός θέρμανσης χώρου" στη
σελίδα 40.
Μπορούν να προγραμματιστούν έως και τέσσερις ενέργειες ανά
ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή συνολικά 28 ενέργειες.
Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού για τη θέρμανση χώρου
μπορεί να προγραμματιστεί με 2 τρόπους: βάσει του σημείου
ρύθμισης θερμοκρασίας (τόσο του εξερχόμενου νερού όσο και της
θερμοκρασίας
χώρου)
και
βάσει
της
εντολής
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Παράδειγμα λειτουργίας: Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού που
βασίζεται σε σημεία ρύθμισης θερμοκρασίας
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία περιορισμού, ο περιορισμός
έχει προτεραιότητα έναντι της προγραμματισμένης ενέργειας στο
χρονοδιακόπτη προγραμματισμού.

T
22C

1

Η επιθυμητή μέθοδος ορίζεται μέσω ρύθμισης στο χώρο
εγκατάστασης. Για λεπτομερή περιγραφή του τρόπου ορισμού των
ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα
"8.3. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης" στη σελίδα 18.


19C

19C

42C

42C

T

16:00

Κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού, η LED λειτουργίας ανάβει σταθερά.

Με το
πάτημα του
κουμπιού

Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού για τη θέρμανση
χώρου σταματάει και δεν θα ξεκινάει ξανά.
Το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται (η LED λειτουργίας
σβήνει).

Με το
πάτημα του
κουμπιού

Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού για τη θέρμανση
χώρου σταματάει και δεν ξεκινάει ξανά.
Το εικονίδιο του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού δεν
εμφανίζεται πλέον.

18C

37C
23:00

A

t
5:00

T
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21C

45C

3

19C

18C

42C

40C

19C
42C

44C

19C
42C

37C
16:00
1
2
3
A
t
T

Για τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού ή/και τη θερμοκρασία χώρου

HXY080+125A8V1B

9:00

40C

22C
Θέρμανση χώρου βάσει της καθορισμένης
θερμοκρασίας(a)

4P405267-1 – 2015.04

6:30

2

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται και οι δύο μέθοδοι
ερμηνείας του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού.
Μέθοδος 1
[0-03]=1
(προεπιλογή)

19C
42C

0:30

Από το εργοστάσιο είναι ενεργοποιημένη η θέρμανση χώρου
βάσει του σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας (μέθοδος 1),
επομένως είναι εφικτή μόνο η αλλαγή θερμοκρασίας (όχι η
εντολή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ).

(a)

44C

t

[0-03] Κατάσταση: προσδιορίζει αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
η οδηγία
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
στο
χρονοδιακόπτη προγραμματισμού για τη θέρμανση χώρου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

21C

45C

t

23:00 0:30
5:00 6:30 9:00
Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού
Λειτουργία περιορισμού
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία περιορισμού μαζί
με το χρονοδιακόπτη προγραμματισμού
Λειτουργία περιορισμού
Ώρα
Καθορισμένη θερμοκρασία
Θερμοκρασία χώρου
Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού

Μέθοδος 2
[0-03]=0

Θέρμανση χώρου με βάση την εντολή
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας

Όταν ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ τη θέρμανση χώρου,
απενεργοποιείται το τηλεχειριστήριο (η LED λειτουργίας
σβήνει).

Με το
πάτημα του
κουμπιού

Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού για τη θέρμανση
χώρου σταματάει (αν είναι ενεργός τη δεδομένη στιγμή)
και ξεκινάει ξανά κατά την επόμενη προγραμματισμένη
λειτουργία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Η "τελευταία" προγραμματισμένη εντολή ακυρώνει την
"προηγούμενη" προγραμματισμένη εντολή και παραμένει
ενεργή μέχρι την "επόμενη" προγραμματισμένη εντολή.
Παράδειγμα: Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή
η ώρα είναι 17:30 και έχουν προγραμματιστεί
ενέργειες για τις 13:00, 16:00 και 19:00.
Η "τελευταία" προγραμματισμένη εντολή
(16:00) ακύρωσε την "προηγούμενη"
προγραμματισμένη εντολή (13:00) και θα
παραμείνει ενεργή μέχρι να παρουσιαστεί
η "επόμενη" προγραμματισμένη εντολή (19:00).
Επομένως, για να ξέρετε την τρέχουσα εντολή, θα
πρέπει να συμβουλεύεστε την τελευταία
προγραμματισμένη εντολή. Είναι ξεκάθαρο ότι η
"τελευταία" προγραμματισμένη εντολή μπορεί να
χρονολογείται από την προηγούμενη ημέρα. Ανατρέξτε
στην ενότητα " Ανάγνωση προγραμματισμένων
ενεργειών" στη σελίδα 41.
Το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται (η LED λειτουργίας
σβήνει).
Ωστόσο, το εικονίδιο του χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού θα συνεχίσει να εμφανίζεται.

Με το
πάτημα του
κουμπιού

Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού για τη θέρμανση
χώρου σταματάει και δεν ξεκινάει ξανά.
Το εικονίδιο του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού δεν
εμφανίζεται πλέον.
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Παράδειγμα λειτουργίας: Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού με
βάση την οδηγία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

11.3.10. Προγραμματισμός και ενημέρωση από το
χρονοδιακόπτη προγραμματισμού

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία περιορισμού, ο περιορισμός
έχει προτεραιότητα έναντι της προγραμματισμένης ενέργειας στο
χρονοδιακόπτη προγραμματισμού, εάν η εντολή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
είναι ενεργή. Εάν η εντολή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ είναι ενεργή, έχει
προτεραιότητα έναντι της λειτουργίας περιορισμού. Η εντολή
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ έχει τη μέγιστη προτεραιότητα ανά πάσα
στιγμή.

Γνωριμία με τη Συσκευή σας

ON

B

OFF

21C

45C

44C

19C
42C

0:30

6:30

9:00

18C

2

40C
23:00

ON

Συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του
εγχειριδίου. Αυτή η φόρμα θα σας βοηθήσει να καθορίσετε τις
απαιτούμενες ενέργειες για κάθε μέρα.



Έχετε άνεση χρόνου για να εισαγάγετε όλα τα στοιχεία σωστά.



Προσπαθήστε να προγραμματίσετε τις ενέργειες με χρονολογική
σειρά: ξεκινήστε με την ενέργεια 1 για την πρώτη ενέργεια και
τελειώστε με το μεγαλύτερο αριθμό για την τελευταία ενέργεια.
Αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση αλλά θα σας διευκολύνει να
ερμηνεύσετε το πρόγραμμα αργότερα.



Εάν προγραμματίσετε 2 ή παραπάνω ενέργειες την ίδια ώρα και
την ίδια ημέρα, θα εκτελεστεί μόνο η πρώτη προγραμματισμένη
ενέργεια.

t
5:00

Παράδειγμα:

A
OFF

Προγραμματισμένες ενέργειες

ON

Χρόνος
(ώρες)

22C

21C

45C

44C

19C

18C

42C

16:00


42C

16:00

3

Εξοικειωθείτε με τα εικονίδια και τα κουμπιά. Θα τα χρειαστείτε
κατά τον προγραμματισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα
"11.3.2. Ονομασία και λειτουργία κουμπιών και εικονιδίων" στη
σελίδα 31.

19C

t

B



ON

22C

1

Ο προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη είναι ευέλικτος (μπορείτε να
προσθέτετε, να αφαιρείτε ή να τροποποιείτε τις προγραμματισμένες
ενέργειας όποτε αυτό είναι απαραίτητο) καθώς και κατανοητός (τα
βήματα του προγραμματισμού περιορίζονται στο ελάχιστο). Ωστόσο,
προτού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη προγραμματισμού, να θυμάστε:

42C

40C
23:00

19C

t
6:30

9:00

1 Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού
2 Λειτουργία περιορισμού
3 Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία περιορισμού μαζί
με το χρονοδιακόπτη προγραμματισμού
A Λειτουργία περιορισμού
B Εντολή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
t Ώρα
T Καθορισμένη θερμοκρασία
Θερμοκρασία χώρου
Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού



Ενέργειες που εκτελέστηκαν

Θερμοκρασία
(°C)

Χρόνος
(ώρες)

Θερμοκρασία
(°C)

1

18:00

—

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1

06:00

—

21

2

08:00

—

23

2

08:00

—

23

18:00

ΑΠΕΝΕΡΓΟ—
ΠΟΙΗΣΗ

3

06:00

—

21

4

18:00

—

26

3

Μπορείτε πάντα να τροποποιείτε, να προσθέτετε ή να
διαγράφετε αργότερα προγραμματισμένες ενέργειες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Όταν επανέρχεται το ρεύμα μετά από κάποια διακοπή
παροχής, η λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
εφαρμόζει ξανά τις ρυθμίσεις του περιβάλλοντος
χρήστη, όπως αυτές είχαν οριστεί τη στιγμή της
διακοπής της παροχής ρεύματος (εάν το διάστημα
που μεσολάβησε είναι μικρότερο από 2 ώρες). Γι'
αυτό συνιστάται να αφήνετε τη λειτουργία αυτόματης
επανεκκίνησης ενεργοποιημένη.



Ο προγραμματισμός των ενεργειών γίνεται βάσει
ώρας εκτέλεσης. Επομένως, είναι απαραίτητο να
ρυθμίσετε το ρολόι και την ημέρα της εβδομάδας.



Ανατρέξτε στην ενότητα
ελεγκτή" στη σελίδα 33.



Εάν δεν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης
προγραμματισμού (δεν εμφανίζεται το εικονίδιο ),
δεν εκτελούνται οι ενέργειες του χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού!



Οι προγραμματισμένες ενέργειες δεν αποθηκεύονται
σύμφωνα με το χρόνο τους, αλλά σύμφωνα με το
χρόνο του προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι
η ενέργεια που προγραμματίστηκε πρώτη έχει αριθμό
ενέργειας 1, ακόμη και αν αυτή εκτελέστηκε μετά από
τους υπόλοιπους αριθμούς προγραμματισμένων
ενεργειών.
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"11.3.3. Ρύθμιση

του

HXY080+125A8V1B

Εσωτερική μονάδα για το Σύστημα VRV IV
4P405267-1 – 2015.04

Προγραμματισμός

Ο προγραμματισμός ψύξης χώρου γίνεται ως εξής:

Προγραμματισμός ψύξης χώρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η επιστροφή σε προηγούμενα βήματα της διαδικασίας
προγραμματισμού
χωρίς
την
αποθήκευση
των
διαφοροποιημένων ρυθμίσεων γίνεται με την πίεση του
κουμπιού
.
1

Πατήστε το κουμπί
για να μεταβείτε στη λειτουργία
προγραμματισμού/ενημέρωσης.

2

Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να προγραμματίσετε
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
και
.
Αναβοσβήνει ο τρέχων τρόπος λειτουργίας.

3

Πατήστε το κουμπί
λειτουργία.

για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη

Η ώρα αναβοσβήνει.

5 sec

4

Συμβουλευτείτε την ενέργεια με τα κουμπιά

και

.

5

Πατήστε το κουμπί
για 5 δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε
τις λεπτομερείς ενέργειες.
Εμφανίζεται η πρώτη προγραμματισμένη ενέργεια.

5 sec

6

Χρησιμοποιήστε το κουμπί
για να επιλέξετε τον αριθμό της
ενέργειας που θέλετε να προγραμματίσετε ή να τροποποιήσετε.

7

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
τη σωστή ώρα ενέργειας.

8

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
και
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού.

9

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
τη θερμοκρασία χώρου.

10

Χρησιμοποιήστε το κουμπί
για να επιλέξετε το
απενεργοποίηση της ψύξης και του χειριστηρίου.

11

Επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 10 για να προγραμματίσετε τις
άλλες ενέργειες.

και

και

για να ρυθμίσετε
για να
για να ρυθμίσετε
για

Όταν έχουν προγραμματιστεί όλες οι ενέργειες, βεβαιωθείτε ότι
στην οθόνη εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός ενέργειας που
επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.
12

Πατήστε το κουμπί
για 5 δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε
τις προγραμματισμένες ενέργειες.
Εάν πατήσετε το κουμπί
ενώ εμφανίζεται ο αριθμός
ενέργειας 3, αποθηκεύονται οι ενέργειες 1, 2 και 3 αλλά
διαγράφεται η ενέργεια 4.
Σε αυτήν την περίπτωση, επιστρέφετε αυτόματα στο βήμα 5.
Πατώντας αρκετές φορές το κουμπί
, επιστρέφετε στα
προηγούμενα βήματα της διαδικασίας και τέλος επιστρέφετε
στην κανονική λειτουργία.

13

HXY080+125A8V1B

Εσωτερική μονάδα για το Σύστημα VRV IV
4P405267-1 – 2015.04

Επιστρέφετε αυτόματα στο βήμα 5. Ξεκινήστε ξανά για να
προγραμματίσετε την επόμενη μέρα.
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Προγραμματισμός θέρμανσης χώρου

Ο προγραμματισμός θέρμανσης χώρου γίνεται ως εξής:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η επιστροφή σε προηγούμενα βήματα της διαδικασίας
προγραμματισμού
χωρίς
την
αποθήκευση
των
διαφοροποιημένων ρυθμίσεων γίνεται με την πίεση του
κουμπιού
.
1

Πατήστε το κουμπί
για να μεταβείτε στη λειτουργία
προγραμματισμού/ενημέρωσης.

2

Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να προγραμματίσετε
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
και
.
Αναβοσβήνει ο τρέχων τρόπος λειτουργίας.

3

Πατήστε το κουμπί
λειτουργία.

για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη

Αναβοσβήνει η τρέχουσα ημέρα.
4

Επιλέξτε την ημέρα που θα θέλατε να συμβουλευτείτε ή να
προγραμματίσετε με τα κουμπιά
και
.
Αναβοσβήνει η επιλεγμένη ημέρα.

5

Πατήστε το κουμπί
ημέρα.

για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη

6

Πατήστε το κουμπί
για 5 δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε
τις λεπτομερείς ενέργειες.
Εμφανίζεται η πρώτη
επιλεγμένης ημέρας.

5 sec

προγραμματισμένη

ενέργεια

της

7

Χρησιμοποιήστε το κουμπί
για να επιλέξετε τον αριθμό της
ενέργειας που θέλετε να προγραμματίσετε ή να τροποποιήσετε.

8

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
τη σωστή ώρα ενέργειας.

9

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
και
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού.

10

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
τη θερμοκρασία χώρου.

11

Χρησιμοποιήστε το κουμπί

και

και

για να ρυθμίσετε
για να
για να ρυθμίσετε

για να επιλέξετε:

-

: για απενεργοποίηση της θέρμανσης και του
χειριστηρίου.
: για επιλογή αυτόματου υπολογισμού της θερμοκρασίας
εξερχόμενου νερού
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
και
για να
ρυθμίσετε την κατάλληλη τιμή εναλλαγής (ανατρέξτε στην
ενότητα " Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη προγραμματισμού" στη
σελίδα 33 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σημείο
ρύθμισης βάσει αντιστάθμισης).
12
5 sec

Επαναλάβετε τα βήματα 7 έως 11 για να προγραμματίσετε τις
άλλες ενέργειες της επιλεγμένης ημέρας.
Όταν έχουν προγραμματιστεί όλες οι ενέργειες, βεβαιωθείτε ότι
στην οθόνη εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός ενέργειας που
επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.

13

Πατήστε το κουμπί
για 5 δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε
τις προγραμματισμένες ενέργειες.
Εάν πατήσετε το κουμπί
ενώ εμφανίζεται ο αριθμός
ενέργειας 3, αποθηκεύονται οι ενέργειες 1, 2 και 3 αλλά
διαγράφεται η ενέργεια 4.
Σε αυτήν την περίπτωση, επιστρέφετε αυτόματα στο βήμα 6.
Πατώντας αρκετές φορές το κουμπί
, επιστρέφετε στα
προηγούμενα βήματα της διαδικασίας και τέλος επιστρέφετε
στην κανονική λειτουργία.

14
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Επιστρέφετε αυτόματα στο βήμα 6. Ξεκινήστε ξανά για να
προγραμματίσετε την επόμενη μέρα.
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Ανάγνωση προγραμματισμένων ενεργειών

5

Η ανάγνωση των πληροφοριών ψύξης ή θέρμανσης χώρου
πραγματοποιείται με τον εξής τρόπο.

Η επιστροφή σε προηγούμενα βήματα αυτής
διαδικασίας γίνεται με την πίεση του κουμπιού
.

της

1

Πατήστε το κουμπί
για να μεταβείτε στη λειτουργία
προγραμματισμού/ενημέρωσης.

2

Επιλέξτε τη λειτουργία που
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά

θέλετε
και

να

συμβουλευθείτε
.

Αναβοσβήνει ο τρέχων τρόπος λειτουργίας.
3

Πατήστε το κουμπί
λειτουργία.

για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη

Αναβοσβήνει η τρέχουσα ημέρα.
4

Επιλέξτε την ημέρα που θα θέλατε να συμβουλευτείτε με τα
κουμπιά
και
.
Αναβοσβήνει η επιλεγμένη ημέρα.

5

Πατήστε το κουμπί
ημέρα.

6

∆ιαγραφή
ενεργειών

3

προγραμματισμένων

ενεργειών

στην

επόμενη

Στο πρόγραμμα θέρμανσης χώρου μπορείτε να αντιγράψετε όλες τις
προγραμματισμένες ενέργειες μιας συγκεκριμένης ημέρας στην
επόμενη ημέρα (π.χ. αντιγραφή όλων των προγραμματισμένων
ενεργειών από "
" έως "
").
Για να αντιγράψετε προγραμματισμένες ενέργειες στην επόμενη
ημέρα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
.

Αναβοσβήνει ο τρέχων τρόπος λειτουργίας.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
και
για να επιλέξετε
τον τρόπο λειτουργίας που θέλετε να προγραμματίσετε.
Αναβοσβήνει η επιλεγμένη λειτουργία.
Μπορείτε να βγείτε από τη διαδικασία προγραμματισμού
πατώντας το κουμπί
.
Πατήστε το κουμπί
λειτουργία.

για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη

Αναβοσβήνει η τρέχουσα ημέρα.
4

Επιλέξτε την ημέρα που θέλετε να αντιγράψετε στην επόμενη
ημέρα με τα κουμπιά
και
.
Αναβοσβήνει η επιλεγμένη ημέρα.
Μπορείτε να επιστρέψετε στο βήμα 2 πατώντας το κουμπί
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Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
και
τη λειτουργία που θέλετε να διαγράψετε.

για να επιλέξετε

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά
και
για 5 δευτερόλεπτα
για να διαγράψετε την επιλεγμένη λειτουργία.

∆ιαγραφή μιας ημέρας της εβδομάδας
1

Πατήστε το κουμπί

.

Αναβοσβήνει ο τρέχων τρόπος λειτουργίας.
2

3

Αφού επιβεβαιώσετε τις προγραμματισμένες ενέργειες μίας
συγκεκριμένης ημέρας (δηλαδή, αφού πατήσετε το κουμπί
για
5 δευτερόλεπτα), πατήστε μία φορά το κουμπί
. Τώρα μπορείτε
να επιλέξετε μία άλλη ημέρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
και
και να ξεκινήσετε ξανά την ανάγνωση και τον
προγραμματισμό.

3

.

και
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
τη λειτουργία που θέλετε να διαγράψετε.

για να επιλέξετε

Αναβοσβήνει η επιλεγμένη λειτουργία.

Προγραμματισμός της/ων επόμενης/ων ημέρας/ών

2

Πατήστε το κουμπί

Αναβοσβήνει ο τρέχων τρόπος λειτουργίας.

Συμβουλές και λύσεις

Πατήστε το κουμπί

προγραμματισμένων

Αναβοσβήνει η επιλεγμένη λειτουργία.

Αυτό ονομάζεται λειτουργία ανάγνωσης. ∆εν εμφανίζονται οι
ενέργειες άδειων προγραμμάτων (π.χ. 4).
Πατώντας αρκετές φορές το κουμπί
, επιστρέφετε στα
προηγούμενα βήματα της διαδικασίας και τέλος επιστρέφετε
στην κανονική λειτουργία.

1

περισσότερων

∆ιαγραφή μιας λειτουργίας

της

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
και
για να
συμβουλευτείτε τις υπόλοιπες προγραμματισμένες ενέργειες της
ημέρας.

Αντιγραφή
ημέρα

ή

Για παράδειγμα, αν πατήσετε το κουμπί ενώ εμφανίζεται ο αριθμός
ενέργειας 3, τότε αποθηκεύονται οι ενέργειες 1, 2 και 3 αλλά
διαγράφεται η ενέργεια 4.

2
ενέργεια

μίας

Όταν έχουν προγραμματιστεί όλες οι ενέργειες για μία ημέρα,
βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός
ενέργειας που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε. Πατώντας το κουμπί
για 5 δευτερόλεπτα, αποθηκεύετε όλες τις ενέργειες εκτός από
εκείνες με αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν που εμφανίζεται.

1

προγραμματισμένη

για 5 δευτερόλεπτα.

Η διαγραφή μίας ή περισσότερων προγραμματισμένων ενεργειών
πραγματοποιείται
ταυτόχρονα
με
την
αποθήκευση
των
προγραμματισμένων ενεργειών.

για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη

Εμφανίζεται η πρώτη
επιλεγμένης ημέρας.

και

Μετά από 5 δευτερόλεπτα εμφανίζεται στην οθόνη η επόμενη
ημέρα (π.χ. "
" αν η "
" επιλέχτηκε πρώτη). Αυτό
υποδεικνύει ότι η μέρα έχει αντιγραφεί.
Μπορείτε να επιστρέψετε στο βήμα 2 πατώντας το κουμπί
.

Ανάγνωση ενεργειών θέρμανσης/ψύξης χώρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά

.

Πατήστε το κουμπί
λειτουργία.

για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη

Αναβοσβήνει η τρέχουσα ημέρα.
4

Επιλέξτε την ημέρα που θα θέλατε να διαγράψετε με τα κουμπιά
και
.
Αναβοσβήνει η επιλεγμένη ημέρα.

5

και
Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά
για να διαγράψετε την επιλεγμένη ημέρα.

για 5 δευτερόλεπτα

11.3.11. Λειτουργία της προαιρετικής PCB ζήτησης
Στη μονάδα μπορεί να συνδεθεί μια προαιρετική PCB EKRP1AHTA
και να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της μονάδας μέσω
τηλεχειρισμού
∆ιατίθενται 3 είσοδοι που επιτρέπουν της εξής ενέργειες:
 Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση του θερμοστάτη μέσω
τηλεχειρισμού.
 Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση της μονάδας μέσω
τηλεχειρισμού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το προαιρετικό κιτ,
ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης της μονάδας
11.3.12. Λειτουργία του προαιρετικού χειριστηρίου
Εάν εκτός από το βασικό χειριστήριο έχει εγκατασταθεί και το
προαιρετικό χειριστήριο, το βασικό χειριστήριο (κύριο) μπορεί να έχει
πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις, ενώ το δεύτερο χειριστήριο
(δευτερεύον) δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ρυθμίσεις
προγραμματισμού και ορισμού παραμέτρων.
Για περισσότερες
εγκατάστασης.

λεπτομέρειες,

συμβουλευτείτε

το

εγχειρίδιο
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11.4. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης

5

Αποθηκεύστε τη νέα τιμή πατώντας το κουμπί

6

Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για να αλλάξετε όσες άλλες
ρυθμίσεις απαιτούνται στο χώρο εγκατάστασης.

7

Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί
εξέλθετε από τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Οι προεπιλεγμένες τιμές που αναφέρονται στην ενότητα
"8.3. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης" στη σελίδα 18
είναι οι εργοστασιακές τιμές. Οι πραγματικές αρχικές τιμές
θα πρέπει να επιλέγονται βάσει της εφαρμογής σας. Αυτές
οι τιμές θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από τον
εγκαταστάτη σας.

.

για να
ΧΩΡΟ

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν για μία συγκεκριμένη
ρύθμιση εγκατάστασης αποθηκεύονται μόνο αφού
πατήσετε το κουμπί
. Η πλοήγηση σε ένα νέο κωδικό
ρύθμισης εγκατάστασης ή το πάτημα του κουμπιού
θα
απορρίψει την αλλαγή που πραγματοποιήθηκε.

Η μονάδα θα πρέπει να διαμορφωθεί από τον τεχνικό της
εγκατάστασης, ώστε να ανταποκρίνεται στο περιβάλλον της
εγκατάστασης (εξωτερικές θερμοκρασίες, εγκατεστημένες μονάδες
κλπ.) και στις απαιτήσεις του χρήστη. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις στο χώρο
εγκατάστασης που αναφέρονται στην ενότητα "8.3. Ρυθμίσεις στο
χώρο εγκατάστασης" στη σελίδα 18 μπορούν να τροποποιηθούν
σύμφωνα με τις προτιμήσεις των πελατών. Επομένως, είναι δυνατές
αρκετές ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης, όπως αποκαλούνται.
Αυτές οι ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης είναι προσβάσιμες και
προγραμματιζόμενες από το χειριστήριο.



Πριν την παράδοση, οι τιμές είχαν καθοριστεί όπως
υποδεικνύεται στην ενότητα "8.3. Ρυθμίσεις στο χώρο
εγκατάστασης" στη σελίδα 18.



Κάθε ρύθμιση εγκατάστασης διαθέτει έναν 3ψήφιο αριθμό ή κωδικό,
για παράδειγμα [1-03], ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του
χειριστηρίου. Το πρώτο ψηφίο [1] υποδεικνύει τον "πρώτο κωδικό"
ή ομάδα ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης. Το δεύτερο και τρίτο
ψηφίο [03] μαζί υποδεικνύουν το "δεύτερο κωδικό".

Όταν βγαίνετε από τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, μπορεί να εμφανιστεί η
ένδειξη "88" στην οθόνη LCD του χειριστηρίου ενώ
εκτελείται αυτόματη εκκίνηση από τη μονάδα.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Στην ενότητα "8.3. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης" στη σελίδα 18
δίνεται μια λίστα όλων των ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης και
των προεπιλεγμένων τιμών. Στην ίδια λίστα έχουν προβλεφθεί
2 στήλες για εισαγωγή της ημερομηνίας και της τιμής των
αλλαγμένων ρυθμίσεων σε αντίθεση με την προεπιλεγμένη τιμή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



∆ιατρέχοντας τις ρυθμίσεις του χώρου εγκατάστασης,
ίσως διαπιστώσετε ότι υπάρχουν περισσότερες
ρυθμίσεις εγκατάστασης από αυτές που αναφέρονται
στην
ενότητα
"8.3. Ρυθμίσεις
στο
χώρο
εγκατάστασης" στη σελίδα 18. Αυτές οι ρυθμίσεις
εγκατάστασης δεν απευθύνονται σε εσάς και δεν
επιτρέπεται να αλλαχθούν!



Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη ρύθμιση που
σχετίζεται με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας. Για ρυθμίσεις
που διαφέρουν από την προεπιλεγμένη τιμή,
επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.

11.4.1. ∆ιαδικασία
Για να αλλάξετε μία ή περισσότερες ρυθμίσεις στο χώρο της
εγκατάστασης, ακολουθήστε τα εξής.

1

Πατήστε το κουμπί
για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να
μπείτε στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Θα εμφανιστεί το εικονίδιο
(3). Εμφανίζεται ο τρέχων
κωδικός για την επιλεγμένη ρύθμιση εγκατάστασης
(2), με
την τιμή ρύθμισης να εμφανίζεται δεξιά
(1).

2

Πατήστε το κουμπί
για να επιλέξετε τον πρώτο κωδικό
για την κατάλληλη ρύθμιση στο χώρο εγκατάστασης.

3

Πατήστε το κουμπί
για να επιλέξετε το δεύτερο κωδικό
για την κατάλληλη ρύθμιση στο χώρο εγκατάστασης.

4

Πατήστε το κουμπί
και το κουμπί
για να
αλλάξετε την καθορισμένη τιμή της επιλεγμένης ρύθμισης
εγκατάστασης.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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11.5. Λίστα ρυθμίσεων εγκατάστασης για το Εγχειρίδιο λειτουργίας
Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την
προεπιλεγμένη τιμή

Πρώτος ∆εύτερος
κωδικός κωδικός Όνομα ρύθμισης

0

2

3

4

5

6

8

Τιμή

Ημερομηνία

Τιμή

Προεπι-λεγμένη τιμή

Εύρος

Βήμα

Μονάδα

2

2~3

1

—

0

–5~5

0,5

°C

1

—

—

—

00

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

01

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση

(a)

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

03

Κατάσταση: λειτουργία χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού θέρμανσης χώρου
Μέθοδος 1=1 / Μέθοδος 2=0.

1 (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

0/1

—

—

Κατάσταση: λειτουργία χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού ψύξης χώρου
Μέθοδος 1=1 / Μέθοδος 2=0.

1 (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

0/1

—

—

04

1

Ημερομηνία

Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου

Οι ρυθμίσεις δεν διατίθενται
00

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1:00

—

—

—

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

03

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

15:00

—

—

—

—

—

Λειτουργία αυτόματου περιορισμού
00

Κατάσταση: λειτουργία περιορισμού.

1 (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

0/1

01

Ώρα έναρξης λειτουργίας περιορισμού.

23:00

0:00~23:00

1:00

ώρα

02

Ώρα λήξης λειτουργίας περιορισμού.

5:00

0:00~23:00

1:00

ώρα

Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας βάσει αντιστάθμισης των καιρικών συνθηκών
00

Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
(Lo_A).

–10

–20~5

1

°C

01

Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
(Hi_A).

15

10~20

1

°C

02

Σημείο ρύθμισης σε χαμηλή
θερμοκρασία περιβάλλοντος (Lo_Ti).

40

25~80

1

°C

03

Σημείο ρύθμισης σε υψηλή
θερμοκρασία περιβάλλοντος (Hi_Ti).

25

25~80

1

°C

Οι ρυθμίσεις δεν διατίθενται
00

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

Fri

—

—

—

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

23:00

—

—

—

Σημείο ρύθμισης αυτόματου περιορισμού και απολύμανσης
00

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

70

—

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

10

—

—

—

02

Περιορισμός θερμοκρασίας
εξερχόμενου νερού.

5

0~10

1

°C

03

Περιορισμός θερμοκρασίας χώρου.

18

17~23

1

°C

04

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

Ρύθμιση προαιρετικών εξαρτημάτων
01

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

0 (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

0/2

—

—

02

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

0 (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

0/1

—

—

03

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

1 (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

0/1

—

—

Ρύθμιση προαιρετικών εξαρτημάτων
00

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

02

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.

0

0/1

—

—

03

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

04

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

0

0~2

1

—
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Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την
προεπιλεγμένη τιμή

Πρώτος ∆εύτερος
κωδικός κωδικός Όνομα ρύθμισης

9

Α

b

C

d

E

Τιμή

Ημερομηνία

Τιμή

Προεπι-λεγμένη τιμή

Εύρος

Βήμα

Μονάδα

00

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

0

–2~2

0,2

°C

01

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

1 (ΕΝΕΡΓΟ-ΠΟΙΗΣΗ)

0/1

1

—

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

03

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

0

–2~2

0,2

°C

04

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

Ρύθμιση προαιρετικών εξαρτημάτων
00

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

02

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

5

3~8

1

—

03

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

3

1~5

0,5

°C

04

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

Οι ρυθμίσεις δεν διατίθενται
00

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

35

—

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

45

—

—

—

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

03

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

70

—

—

—

04

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

70

—

—

—

Όρια θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
00

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

45

37~45

1

°C

01

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

25

25~37

1

°C

02

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

20

18~22

1

°C

03

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

10

5~18

1

°C

04

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

Οι ρυθμίσεις δεν διατίθενται
00

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

10

—

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

30

—

—

—

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

15

—

—

—

03

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

15

—

—

—

04

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

40

—

—

—

Λειτουργία συντήρησης
00

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

03

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

0

0~25

1

—

04
F

Ημερομηνία

Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση

(a)

Οι ρυθμίσεις δεν διατίθενται
00

Ρύθμιση σχετική με την εγκατάσταση (a)

5

3~8

1

—

01

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

0

—

—

—

02

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

1

—

—

—

03

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

10

—

—

—

04

∆εν διατίθεται. Μην αλλάξετε την
προεπιλεγμένη τιμή.

50

—

—

—

(a) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας. Για ρυθμίσεις που
διαφέρουν από την προεπιλεγμένη τιμή, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.
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12. Συντήρηση

Για άλλους κωδικούς δυσλειτουργίας που ενδέχεται να εμφανιστούν
κατά τη δοκιμαστική λειτουργία ή τη λειτουργία του συστήματος,
ανατρέξτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

12.1. Σημαντικές πληροφορίες για το ψυκτικό που
χρησιμοποιείται
Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο.

14.1. ∆ιάγραμμα σωληνώσεων

Τύπος ψυκτικού μέσου: R410A
Τιμή GWP(1): 2087,5
(1)

14. Τεχνικά δεδομένα

GWP = δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη

a

i

h

Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για διαρροές ψυκτικού
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επικοινωνήστε με τον τοπικό
διανομέα για περισσότερες πληροφορίες.

g

R1T

k

m

R4T

12.2. Ενέργειες συντήρησης
Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη ετοιμότητα της μονάδας, είναι απαραίτητο
να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά προτίμηση σε ετήσια
βάση, ορισμένοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις στη μονάδα και στις
καλωδιώσεις στο χώρο της εγκατάστασης. Αυτές οι ενέργειες
συντήρησης θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τον τεχνικό Daikin
της περιοχής σας (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης).

R2T

R3T

Η μόνη συντήρηση που μπορεί να απαιτείται από το χειριστή είναι:


Να διατηρεί καθαρό το χειριστήριο χρησιμοποιώντας ένα νωπό,
μαλακό πανί.



Να ελέγχει αν η πίεση του νερού που υποδεικνύεται στο
μανόμετρο είναι πάνω από 1 bar.

a b c

d

e f

b i

k

j

k

l

h R1T

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν το παρεχόμενο καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του
ή ομοίως εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνων.

R4T
g

13. Αντιμετώπιση προβλημάτων

R2T

Οι γενικές οδηγίες παρακάτω ίσως σας βοηθήσουν να επιλύσετε το
πρόβλημά σας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε
το πρόβλημα, συμβουλευθείτε τον τεχνικό εγκατάστασης.
Πιθανές αιτίες
∆εν υπάρχει καμία ένδειξη στο
χειριστήριο (κενή οθόνη)

Ελέγξτε αν η εγκατάστασή σας
είναι συνδεδεμένη στην κεντρική
παροχή ρεύματος.

Εμφανίζεται ένας από τους κωδικούς
δυσλειτουργίας

Συμβουλευτείτε τον τοπικό
αντιπρόσωπο.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης ή στον παρακάτω
πίνακα για μια αναλυτική λίστα με
τους κωδικούς δυσλειτουργίας.

Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού
λειτουργεί, αλλά οι προγραμματισμένες
ενέργειες εκτελούνται λάθος ώρα.
(π.χ. 1 ώρα νωρίτερα ή αργότερα)

Ελέγξτε εάν το ρολόι και η ημέρα
της εβδομάδας έχουν ρυθμιστεί
σωστά και διορθώστε τα αν είναι
απαραίτητο.

Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού
έχει ρυθμιστεί, αλλά δεν λειτουργεί.

Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο
, πατήστε το κουμπί
για να
ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη
προγραμματισμού.

Έλλειψη απόδοσης

Συμβουλευτείτε τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

13.1. Λίστα κωδικών δυσλειτουργίας
Όταν ενεργοποιηθεί μια συσκευή ασφαλείας, η LED του χειριστηρίου θα
αρχίσει να αναβοσβήνει και θα εμφανιστεί ένας κωδικός δυσλειτουργίας.
Μπορείτε να βρείτε μία λίστα με τους κωδικούς δυσλειτουργίας και τις
διορθωτικές ενέργειες στην ενότητα "8.6.2. Λίστα κωδικών
δυσλειτουργίας" στη σελίδα 29.
Επαναφέρετε το σύστημα στην κατάσταση ασφαλείας, πατώντας το
κουμπί
.
Σε περίπτωση που η διαδικασία επαναφοράς της ασφάλειας ήταν
ανεπιτυχής, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
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j
k

∆ιορθωτικές ενέργειες

R3T
k
k
d
c

f

a

a e

l m

a Βάνα αποκοπής με βάνα αποστράγγισης/πλήρωσης
(επιτόπια εγκατάσταση)
b ∆οχείο διαστολής
c Φίλτρο νερού
d Βαλβίδα ασφαλείας (3 bar)
e Μανόμετρο
f Κυκλοφορητής (MP1)
g Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας
h ∆ιακόπτης ροής (S1L)
i Βάνα εξαέρωσης
j Βάνα εκτόνωσης (K1E)
k Φίλτρο ψυκτικού
l Σωληνώσεις ψυκτικού υγρού
m Σωληνώσεις ψυκτικού αερίου
R1T Αισθητήρας εξερχόμενου νερού
R2T Αισθητήρας νερού επιστροφής
R3T Αισθητήρας υγρού
R4T Αισθητήρας αερίου
Ψύξη
Θέρμανση
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14.2. ∆ιάγραμμα καλωδίωσης
1~50Hz 220-240 VAC
power supply

L N

S1L

Q1DI

-t°

-t°

-t°

-t°

R1T

R2T

R3T

R4T

C1

C2
A3P

X8A:1 2

X14A:1 2

K6R

A1P
V1C
N=1

F1F2 communication:
see outdoor unit for
more details

F1
F2
X2M

A2P

P1
P2
X2M V2C
N=2

P1
P2

User interface

A5P
SS1

X12A:1 2

X18A:1 2

X4A:1
2

F1U

X27A:(L) 1
(N) 3

X1A:1
F1U

C3

X7A:1
2

X35A:1

SS1
NORM.
EMG.

Z1F

2

X10A:1
2

X70A:1
2

X15A:1
2

PS

T1R

X7A:1 2 3 4 5 6 X20A:1 2 3 4 5

X15A:1
X85A:1 2 3 4 5 6
2
NE

6 7 8

only for EKRUAHT*

K5R
X23A:1
2

X1M
11
12

Cooling / heating output:
max 0.3A, 230V AC

X1M
5
6

Operation on/off output:
max 0.3A, 230V AC

X1M
3
4

Error output:
max 0.3A, 230V AC

3

X16A:1
2

K7R

K3R

A4P

WHT
YLW
ORG
BLU
RED
BRN

K2R

2
3
4

5

HAP

P1
P2

Remote user
interface

HAP

X16A:1 2 3 4

WHT

S
M

X17A:1 2 3

BLU
BRN
RED
BLK

S
M

SS1

X1M L N

X30A:1
2
3
4
5
6
7
8

4

K1R

X5A:1 2 3 4

X3A:1 2

X1M 7 8

X1M 9 10

X80A:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M

K1E

1

1~50Hz 220-240 VAC
power supply

M1P

MS
3~

X2M 5 6

X801M 1 2 3 4 5

1

1

L N

X2M 4 5
A6P

Q2DI

S1S S2S

X2M 1 2 3

S3S S4S
only for EKBUH*

X1M H C COM
A7P
X2M N L X1M H C COM

-t°

R1T

PC
only for EKRTW*

A6P
-t°

R1T

%H20 R1H

-t°

R2T
X1M
only for EKRTR*

only for EKRTETS
only for EKRP1AHT*

Οι χρησιμοποιούμενες συντμήσεις σημειώνονται παρακάτω:
A1P ........................Κεντρική PCB (κύρια)
A2P ........................PCB χειριστηρίου
A3P ........................PCB ελεγκτή
A4P ................ *......Demand PCB
A5P ................ *......PCB τηλεχειριστηρίου
A6P ................ *......PCB θερμοστάτη
A7P ................ *......PCB δέκτη
C1-C3.....................Πυκνωτής φίλτρου
F1U (A*P)...............Ασφάλεια (T, 3,15 A, 250 V)
HAP (A*P) ..............LED PCB
K1E ........................Ηλεκτρονική βάνα εκτόνωσης
K*R (A3P)...............Ρελέ PCB
M1P........................Κυκλοφορητής
PC (A7P) ........ *......Κύκλωμα τροφοδοσίας
PS (A1P) ................∆ιακοπτόμενη τροφοδοσία
Q*D1 ............. #......∆ιακόπτης διαρροής προς τη γη
R1H (A6P)...... *......Αισθητήρας υγρασίας
R1T ........................Αισθητήρας εξερχόμενου νερού
R1T (A6P) ...... *......Αισθητήρας χώρου
R2T ........................Αισθητήρας νερού επιστροφής
R2T ................ *......Εξωτερικός αισθητήρας (δαπέδου ή χώρου)
R3T ........................Αισθητήρας ψυκτικού υγρού
R4T ........................Αισθητήρας ψυκτικού αερίου
S1L.........................∆ιακόπτης ροής
S1S ............... #......Είσοδος θερμοστάτη 1
S2S ............... #......Είσοδος θερμοστάτη 2
S3S ............... #......Είσοδος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ λειτουργίας
S4S ............... #......Είσοδος ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ λειτουργίας
SS1 (A1P) ..............∆ιακόπτης επιλογέα (έκτακτης ανάγκης)
(EMG. = έκτακτη ανάγκη, NORM. = κανονική
λειτουργία)
SS1 (A2P) ..............∆ιακόπτης επιλογέα (κύριος (M)/δευτερεύων (S))
Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας
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SS1 (A5P) ......*......∆ιακόπτης επιλογέα (κύριος (M)/δευτερεύων (S))
T1R.........................Γέφυρα με δίοδο
V1C-V2C ................Φίλτρο θορύβου με πυρήνα φερίτη
X*A (A*P)................Ακροδέκτης PCB
X1M ........................Πλακέτα ακροδεκτών για καλωδίωση υψηλής
τάσης στο χώρο εγκατάστασης
X2M ........................Πλακέτα ακροδεκτών για καλωδίωση χαμηλής
τάσης στο χώρο εγκατάστασης
X*M (A*P) .......*......Πλακέτα ακροδεκτών PCB
Z1F (A1P ................Φίλτρο θορύβου
*
Προαιρετικός εξοπλισμός χώρου εγκατάστασης
#
Του εμπορίου
Χρώματα
BLK.........................Μαύρο
BLU ........................Μπλε
BRN........................Καφέ
ORG .......................Πορτοκαλί
RED........................Κόκκινο
WHT .......................Λευκό
YLW........................Κίτρινο
Σημειώσεις
only for ***

μόνο για ***

power supply

ηλεκτρική τροφοδοσία

Cooling/heating output:

Έξοδος ψύξης/θέρμανσης:

Operation on/off output:

Έξοδος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
λειτουργίας:

Error output:

Έξοδος σφάλματος:

F1F2 communication:
see outdoor unit for more details

Επικοινωνία F1F2:
βλ. εξωτερική μονάδα για περισσότερες
λεπτομέρειες

User interface

Χειριστήριο

Remote user interface

Τηλεχειριστήριο
HXY080+125A8V1B
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14.3. Κουτί ηλεκτρικών εξαρτημάτων

Λειτουργία θέρμανσης

a
20/16

a

7/6
2/1

c

d

-7/-8

b

-20/X
5

c

a
b
c
d

d
e

25

45

b

Εξωτερική Ta (°CDB/WB)
Εσωτερική (LWC°C)
Ζώνη θέρμανσης
Εύρος κανονικής λειτουργίας

14.5. Καμπύλη ESP
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0

a
b
c
d
e

ESP (kPa)

70.0

A1P: κεντρική PCB
A3P: PCB ελεγκτή
A4P: προαιρετική demand PCB
X2M: πλακέτα ακροδεκτών
X1M: πλακέτα ακροδεκτών

65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0

14.4. Εύρος λειτουργίας HXY(080/125)

35.0

Λειτουργία ψύξης

25.0
15

a

30.0
17.5

20

22.5

25

27.5

30

32.5

35

37.5

40

Flow (l/min)

e

43/(37)

ESP Εξωτερική Στατική Πίεση
Flow Ροή νερού μέσα στη μονάδα
ESP μονάδας στα 4000 rpm (∆T=5°C)
ESP μονάδας στα 3800 rpm (∆T=8°C)
Μέγιστη ESP αν ∆T=5°C (ονομαστική τιμή θέρμανσης)
Μέγιστη ESP αν ∆T=5°C (ονομαστική τιμή ψύξης)

35/30

d

c

10/8

(5*) 10

a
b
c
d

20

25

b

Εξωτερική Ta (° CDB/WB)
Εσωτερική (LWE°C)
Περιοχή μείωσης θερμοκρασίας
Εύρος κανονικής λειτουργίας

(*) Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και μόνο μετά την ενεργοποίηση της
ρύθμισης στο χώρο εγκατάστασης (επηρεάζει την ψύξη DX (κρύο ρεύμα
αέρα) και τη συνολική απόδοση).

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν έχει επιλεγεί LWE <18°C. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί
προαιρετικό δοχείο αποστράγγισης για Hydrobox.
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14.6. Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών

Ονομαστική απόδοση ψύξης
• Θέρμανση(a)
• Ψύξη(b)
Περίβλημα
• Χρώμα
• Υλικό
∆ιαστάσεις
• Συσκευασία
(ύψος x πλάτος x βάθος)
• Μονάδα
(ύψος x πλάτος x βάθος)
Βάρος μονάδας
• Καθαρό βάρος μηχανήματος
• Βάρος συσκευασμένου
μηχανήματος
Υλικά συσκευασίας
• Υλικό
• Βάρος
PED
• Κατηγορία μονάδας
Κυκλοφορητής
Τύπος
Ταχύτητα
Ονομαστική ESP μονάδας
• Ψύξη(b)
• Θέρμανση(a)
Είσοδος ισχύος
Εναλλάκτης θερμότητας νερού
Τύπος
Ποσότητα
Ελάχιστη ροή νερού(d)
Ονομαστική ροή νερού
• Ψύξη(a)
• Θέρμανση(e)
Μονωτικό υλικό
∆οχείο διαστολής
Όγκος
Μέγιστη πίεση νερού
Προπίεση
Φίλτρο νερού
∆ιάμετρος διάτρησης
Υλικό
• Σώμα
• Στοιχείο φίλτρου
Κύκλωμα νερού
• ∆ιάμετρος σύνδεσης
σωληνώσεων(f)
• Βαλβίδα ασφαλείας
• Μανόμετρο
• Βάνα αποστράγγισης/πλήρωσης
• Βάνες αποκοπής
• ∆ιακόπτης ροής
• Βάνα εξαέρωσης
Κύκλωμα ψυκτικού
• ∆ιάμετρος σωλήνα αερίου
• ∆ιάμετρος σωλήνα υγρού
• Περιορισμοί μήκους σωληνώσεων

kW
kW

HXY080A8V1B

HXY125A8V1B

9
8

14
12,5

Λευκό
Μεταλλικό φύλλο με επίστρωση
mm

415 x 650 x 1016

mm

890 x 480 x 344

kg
kg

44
47

HXY125A8V1B

dBA
dBA
°C
°C
°C
°C

10~43
–20~20
(5)10~20
25~45

(a) DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C)
(b) Ταμβ 35°C – LWE 18°C (DT=5°C)
(c) Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας PED λόγω του άρθρου 1,
παραγράφου 3.6 της 97/23/ΕΚ
(d) Ρύθμιση διακόπτη ροής
(e) Το επίπεδο πίεσης του ήχου μετράται σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. Πρόκειται
για σχετική τιμή, ανάλογα με την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον.
(f) Η τιμή που αναφέρεται αφορά στη σύνδεση μετά τις σφαιρικές βαλβίδες.
Η σύνδεση στη μονάδα είναι G 1-1/4", θηλυκή.

14.7. Πίνακας ηλεκτρικών προδιαγραφών

kg

Χαρτόνι / Πολυστυρένιο (EPS)/
Πολυπροπυλένιο (PP) (ιμάντες)
2,8
Άρθρο 3.3(c)
Κινητήρας συνεχούς ρεύματος
Έλεγχος από Inverter

kPa
kPa
W

l/min
l/min
l/min

88
85
110

72
65
135

Συγκολλημένη πλάκα
1
15
22,9
35,8
25,8
40,1
Ελαστομερής αφρός

l
bar
bar

10
3
1

mm

1
Χαλκός και ορείχαλκος
Ανοξείδωτος χάλυβας

ίντσα
bar

mm
mm

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

48

HXY080A8V1B

Επίπεδο θορύβου
• Ηχητική ισχύς(b)
• Ηχητική πίεση(e)
Εύρος λειτουργίας
• Ψύξη περιβάλλοντος χώρου
• Θέρμανση περιβάλλοντος χώρου
• Ψύξη χώρου πλευράς νερού
• Θέρμανση χώρου πλευράς νερού

HXY080A8V1B

HXY125A8V1B

Τροφοδοσία ρεύματος
• Φάση
1
• Συχνότητα
Hz
50
• Τάση
V
220~240
Ρεύμα
• Ρεύμα λειτουργίας
Α
2,5
• Zmax
Ω
—
• Ελάχιστη Ssc τιμή
kVA
—
Ασφάλεια
• Συνιστώμενη ασφάλεια
Α
6~16
Εύρος τάσης
• Ελάχιστη
V
198
• Μέγιστη
V
264
Συνδέσεις καλωδίων
• Για τροφοδοσία • Ποσότητα
3G
ρεύματος
καλωδίων
• Τύπος
Ο τύπος/το μέγεθος των καλωδίων θα
καλωδίων
πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
• Καλώδιο
• Ποσότητα
2
επικοινωνίας
καλωδίων
(F1F2)
• Τύπος
0,75~1,25 mm2
καλωδίων
• Χειριστήριο
• Ποσότητα
2
(P1P2)
καλωδίων
• Τύπος
0,75~1,25 mm2
καλωδίων

15. Προϋποθέσεις απόρριψης

G 1-1/4" (θηλυκή)
3
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
15,9
9,52
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης της εξωτερικής
μονάδας και τα τεχνικά δεδομένα

Η αποσυναρμολόγηση της μονάδας, ο χειρισμός του ψυκτικού
μέσου, του λαδιού και των άλλων τμημάτων πρέπει να
πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα:
Η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού,
του λαδιού και των άλλων τμημάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται
από εξειδικευμένο τεχνικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι μονάδες θα πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία για την
επαναχρησιμοποίησή τους, την ανακύκλωση και την αποκατάστασή
τους. Επιβεβαιώνοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα
αποφύγετε ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και
την υγεία. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης
ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.
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