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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

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

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

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:

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

06 Nota *

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

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

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

EN60335-2-40,

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

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

Jiro Tomita
Director Quality Assurance
Ostend, 1st of April 2009

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>.

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

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery 98/37/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

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

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

KEMA (NB0344)
2082543.0551-QUA/EMC

<C>

DAIKIN.TCF.025C14/11-2008

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

<B>

<A>

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

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

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

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:

EWAQ009ACV3****, EWAQ010ACV3****, EWAQ011ACV3****, EWYQ009ACV3****, EWYQ010ACV3****, EWYQ011ACV3****,
EWAQ009ACW1****, EWAQ011ACW1****, EWAQ013ACW1****, EWYQ009ACW1****, EWYQ011ACW1****, EWYQ013ACW1****,

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

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

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

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

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

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

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

3PW33163-3D

EWAQ009~011ACV3
EWAQ009~013ACW1
EWYQ009~011ACV3
EWYQ009~013ACW1
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INDLEDNING
Generel information
Tak, fordi du købte denne Daikin inverter-køleenhed.
Denne enhed er beregnet til udendørsinstallation og anvendes både
til opvarmning og køling. Denne enhed kan kombineres med
ventilationskonvektorer eller luftkonditioneringsudstyr til brug som
klimaanlæg.
Versioner med varmepumpe og versioner kun til køling
Denne serie køleenheder består af 2 hovedversioner: en version med
varmepumpe (EWYQ) og en version udelukkende til køling (EWAQ),
der kan fås i 6 standard-størrelser:
■

V3: 9, 10 og 11 kW (enkeltfaset)

■

W1: 9, 11 og 13 kW (trefaset)

Tilbehør
■

Sæt med fjernalarm EKRP1HB

■

Option varmekabel OP10
Begge versioner fås også med varmekabel (OP10) til
beskyttelse af interne vandrør ved kolde udendørstemperaturer.

Tilslutning til en strømforsyning med reduceret pris pr.
kWh
Dette udstyr kan tilsluttes et system med strømforsyning med
reduceret pris pr. kWh. Der vil kun være fuld kontrol med enheden,
hvis strømforsyningen med reduceret pris pr. kWh er af en type, hvor
strømforsyningen ikke afbrydes. Der henvises til "Tilslutning til en
strømforsyning med reduceret pris pr. kWh" på side 14 for yderligere
detaljer.

Omfanget af denne manual
Denne manual beskriver fremgangsmåden ved udpakning, installation og tilslutning af alle EWA/YQ modeller, og der er vejledning om
vedligeholdelse af og fejlfinding på enheden.

Installationsvejledning

1

EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1

Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende
luft-til-vand varmepumper
4PW51587-1A

OM

Modelidentifikation
EW

A

Q

009

AC

V3

P

SIKKERHED

Forholdsreglerne nævnt nedenfor er opdelt i følgende to typer. Begge
typer omhandler meget vigtige emner, så følg anvisningerne nøje.

-H-

Option varmekabel

ADVARSEL

P = Pumpe medfølger
H = OPHP(a) medfølger

Hvis advarslen ignoreres, kan det medføre alvorlige ulykkestilfælde.

PAS PÅ

Nominel spænding
V3: 1~ 230 V 50 Hz
W1: 3N~ 400 V 50 Hz

Hvis denne advarsel ignoreres, kan det medføre tilskadekomst eller
ødelæggelse af udstyret.

Betydelig/mindre ændring

Advarsel

Visning af varme-/kølekapacitet (kW)(b)
R410A kølemiddel

■

Hvis enhederne bruges i rum med temperaturstyret alarm,
anbefales det, at alarmen indstilles med en forsinkelse på 10
minutter i tilfælde af, at alarmtemperaturen overskrides.
Enheden kan standse i flere minutter under normal drift for
"afrimning af enheden" eller når det kører med "termostat-stop".

■

Lad din forhandler eller fagfolk udføre installationsarbejdet. Lad
være med at installere maskinen selv.

A = kun køling,
Y = opvarmning og køling
Europæisk vandkøler
(a) OPHP = High ESP-pumpe.
(b) Se "Tekniske specifikationer" på side 25 vedr. præcise værdier.

Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk
stød eller brand.

TILBEHØR
■

Tilbehør leveret sammen med enheden
1

2
1x

3
1x

udføres

efter

anvisningerne

i

Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk
stød eller brand.

4
2x

Installationsarbejdet skal
installationsvejledningen.

■

5
1x

1x

Anvend kun specificeret tilbehør og specificerede dele i
forbindelse med installationen.
Hvis der ikke benyttes specificerede dele kan det medføre
vandlækage, elektrisk stød, brand eller fejl på enheden.

6

■

Installér enheden på et fundament, som kan modstå vægten af
enheden.

■

Hvis ikke fundamentet er stærkt nok, kan det medføre, at
udstyret falder ned og forårsager tilskadekomst.

■

Tag højde for stærk blæst, tyfoner eller jordskælv, når
installationsarbejdet udføres.

7
1x

1x

Forkert installationsarbejde kan resultere i tilskadekomst, hvis
udstyret falder ned.
■

1

Installationsvejledning

2

Betjeningsvejledning

3

Mærkat med ledningsdiagram (under lågerne 1 og 2 i
enhedens dæksel)

4

Brugergrænseflade-sæt
(digital fjernbetjening, 4 skruer til fastgørelse og 2 plugs)

5

Greb til hovedafbryder

6

Beskyttelseskappe

7

Beskyttelseskappe (kun til W1-modeller)

Alt el-arbejde skal udføres af kvalificerede fagfolk i henhold til
lokal lovgivning og lokale bestemmelser og i henhold til
anvisningerne i denne installationsvejledning, og der skal
anvendes en separat kreds.
Hvis der er for lidt kapacitet på strømforsyningskredsen, eller
hvis den elektriske konstruktion er udført forkert, kan det
medføre elektrisk stød eller brand.

■

Alle ledninger skal være sikrede, og man skal derfor anvende de
specificerede ledninger og sikre sig, at terminalklemmerne og
ledningerne ikke udsættes for ekstern belastning.
Forkert udført forbindelse eller fastgørelse kan medføre brand.

■

Når man tilslutter strømforsyningen, skal man trække
ledningerne på en sådan måde, at frontpanelet kan fastgøres
sikkert.
Hvis ikke frontpanelet er på plads, kan det medføre, at
terminalerne bliver for varme, eller medføre elektrisk stød eller
brand.

■

Efter endt installationsarbejde skal man kontrollere, at der ikke
trænger kølegas ud.

■

Slå afbryderen fra, før du rører ved el-terminalerne.

■

Man kan let komme til at berøre strømførende dele.
Hold altid øje med enheden ved installation eller service, når
servicepanelet er taget af.

■
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Pas på
■

FØR

Nationale krav vedr. modstand til jord skal overholdes.

Installation

Forbind ikke jordledningen med gas- eller vandrør,
lynafledere eller telefon-jordledninger.

■

Undersøg modelnavn og serienummeret på udvendige (front-)
plader ved montering/afmontering af pladerne for at undgå fejl.

Ufuldstændig jordforbindelse kan medføre elektrisk
stød.

■

Pas på, at tilspændingsmomentet ikke overstiger 4,1 N•m, når
servicepanelerne lukkes.

■ Gasrør.
Der kan forekomme antændelse eller eksplosion i tilfælde af
gaslækage.

■

Hvis den omgivende temperatur risikerer at komme under 0°C,
skal man tage forholdsregler for at forhindre, at vandet i
enheden fryser til. I disse tilfælde anbefaler vi, at man installerer
varmekablet OP10 (ekstraudstyr), eller vi anbefaler, at man
fylder glycol i systemet. Se "Beskyttelse af vandkredsen mod
frost" på side 10. Man kan også tappe vandet af systemet, hvis
det skal stå stille i en længere periode.

■ Vandrør.
Hårde vinylrør er ikke effektive jordforbindelser.
■ Lynafleder eller telefon-jordledning.
Den elektriske spænding kan stige unormalt i tilfælde af
lynnedslag.
■

Der skal installeres en fejlstrømsafbryder.
Hvis der ikke installeres en fejlstrømsafbryder, kan det medføre
elektrisk stød og brand.

■

INSTALLATION

Enheden skal jordforbindes.

Installér strømførende ledninger mindst 1 meter fra tv- eller
radioapparater for at undgå billedforstyrrelser eller støj.
(Afhængigt af radiobølgerne kan en afstand på 1 meter være
utilstrækkelig til at eliminere støjen.)

■

Skyl ikke enheden. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.

■

Installér ikke enheden på følgende steder:

Model
EWAQ og EWYQ-enheder inkluderer specialudstyr (isolering, varmekabel,...) til sikring af korrekt drift i områder, hvor der kan forekomme
lav omgivende temperatur sammen med høj luftfugtighed. Under
sådanne betingelser kan enheden have problemer med kraftig
isdannelse på den luftkølede spiral. Hvis enheden opstilles i områder,
hvor disse vejrbetingelser forekommer, skal man installere
varmekablet OP10 (ekstraudstyr).
■

■ Hvor der forekommer mineralolietåger, olieforstøvning eller damp.
Plasticdele kan nedbrydes og blive defekte, og dette kan
medføre vandlækage.
■ Hvor der dannes ætsende gas, såsom svovlholdig sur gas.
Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele kan
medføre kølemiddel-lækage.
■ Hvor der er opstillet maskiner, som udsender elektromagnetiske bølger.
Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet, hvilket
medfører at udstyret ikke virker korrekt.
■ Hvor der kan forekomme lækage af antændelige gasser, hvor
kulfiber eller antændeligt støv afgives til luften, eller hvor der
anvendes flygtige brændbare stoffer, såsom fortynder eller
benzin.
Disse gasser kan medføre brand.

Muligt tilbehør
Model

OP10(a)

OPHP(b)

EWA/YQ_AC*P

—

—

EWA/YQ_AC*P-H-

Fabriksmonteret

—

EWA/YQ_AC*H

—

Fabriksmonteret

EWA/YQ_AC*H-H-

Fabriksmonteret

Fabriksmonteret

(a) Option varmekabel OP10
(b) High ESP-pumpe

Håndtering
På grund af de relativt store
dimensioner og den høje vægt, skal
enheden håndteres med løfteværktøj
med slynger. Man kan montere tre
slynger i muffer i bundrammen, der
er beregnet til dette formål.
■

Rør ikke ved luftindtaget eller ved
aluminiumribberne på
enheden.

■

Brug ikke grebene i
ventilatorgitrene, da
dette kan medføre
beskadigelse.

■ Hvor luften har et højt saltindhold, som f.eks. tæt ved havet.
■ Hvor spændingen svinger meget, som f.eks. på fabrikker.
■ I køretøjer eller på skibe.
■ Hvor der findes syreholdige eller alkaliske dampe.

VIGTIG

INFORMATION OM DET ANVENDTE
KØLEMIDDEL
Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af
Kyoto-protokollen. Lad ikke gasser trænge ud i atmosfæren.
Kølemiddeltype:

R410A

GWP(1) værdi:

1975

(1)

GWP = globalt opvarmningspotentiale

Mængden af kølemiddel er vist på fabriksskiltet på enheden
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1

AF INSTALLATIONSSTED

Placer enheden på et fundament af betonblokke eller lignende,
hvis den kun med besvær kan drænes (fundamentet må ikke
være mere end maks. 150 mm højt).

■

Træf nødvendige forholdsregler for at undgå, at små
dyr trænger ind i enheden.

5

■

Det kan medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis
små dyr kommer i berøring med elektriske dele. Giv
kunden besked om at holde området omkring
enheden rent.

Hvis enheden installeres på en ramme, skal der installeres en
vandtæt plade mindre end 150 mm fra enhedens underside for
at forhindre indtrængning af vand nedefra.

6

Når enheden installeres på et sted, der hyppigt udsættes for
sne, bør man sørge for at hæve fundamentet så højt som muligt.

7

Hvis man installerer enheden på en
bygningsramme, skal man montere en
vandtæt plade (medfølger ikke) (inden for
150 mm fra undersiden af enheden). (Se
tegning).

Vælg et sted for installation, hvor følgende betingelser er opfyldt,
og som kan godkendes af kunden.
- Steder med god udluftning.
- Steder hvor enheden ikke generer naboer.
- Sikre steder, som kan holde til enhedens vægt og vibration,
samt hvor enheden kan installeres i plant niveau.
- Steder, hvor der ikke forekommer brændbar gas eller lækage
fra produktet.
- Udstyret er ikke beregnet til anvendelse i en potentielt
eksplosiv atmosfære.
- Steder hvor der er god plads til service.
- Steder hvor enhedens rør- og ledningslængder holder sig
indenfor det tilladte område.
- Steder, hvor lækkende vand fra enheden ikke kan forårsage
skader (f.eks. i tilfælde af et stoppet afløbsrør).
- Steder hvor regn for så vidt muligt kan undgås.

2

4

Hvis enheden installeres på et sted, hvor den udsættes for
stærk vind, bør der tages særligt hensyn til følgende.
Blæser der en kraftig vind på 5 m/sek eller mere mod enhedens
luftafgang,
opstår
der
kortslutning
(indsugning
af
udblæsningsluft), og dette kan have følgende konsekvenser:
- Forringet driftsevne.
- Hyppig frostdannelse under varmedrift.
- Driftsafbrydelse på grund af højtryk.
- Hvis en kraftig vind uafbrudt blæser hen over enhedens
overflade, begynder ventilatoren muligvis at rotere meget
hurtigt, indtil den går i stykker.

Valg af opstillingssted, hvor klimaet er koldt
Se "Model" på side 3.
PAS PÅ
Hvis enheden anvendes ved lav udendørs omgivende
temperatur skal du følge instruktionerne nedenfor.
■

For at hindre påvirkning fra vind, skal man installere enheden
med sugesiden vendt mod væggen.

■

Installér aldrig enheden på et sted, hvor sugesiden kan blive
påvirket direkte af vinden.

■

For at hindre påvirkning fra vind skal man montere en prelplade
på enhedens luft-afgangsside.

■

I områder med kraftigt snefald er det meget vigtigt, at man
vælger et installationssted, hvor sneen ikke påvirker enheden.
Hvis der kan trænge sne ind fra siden, skal du sørge for, at
varmevekslerspolen ikke påvirkes af sneen (lav om nødvendigt
en sideafskærmning).

Der henvises til figuren angående installation af denne enhed på
et sted, hvor vindretningen kan forudses.
■

Drej siden med luftafgangen mod bygningens væg, et hegn eller
en vindskærm.

FORHOLDSREGLER

Byg et stort halvtag.

2

Byg en ramme, enheden kan stilles
på.
Installér enheden så højt over
grunden, at den ikke begraves i
sne.

VEDRØRENDE INSTALLATION

■

Kontrollér styrke og niveau for grundfladen på opstillingsstedet,
således at enheden efter installationen ikke forårsager nogen
form for vibration eller støj under drift.

■

Fastspænd enheden grundigt ved hjælp af fundamentboltene i
overensstemmelse med fundamentstegningen i figuren.
(Forbered 4 sæt med gængse M12 fundamentbolte, møtrikker
og spændskiver.)

■

Det er bedst at skrue fundamentboltene ind til en afstand på
20 mm fra fundamentoverfladen.

Vær sikker på, at der er plads nok til at udføre installationen.

■

1

Indstil afgangssiden i en ret vinkel i forhold til vindretningen.

Stærk vind

C

A

C
345
380

VALG

20

B
Luftudblæsning

3

Stærk vind

Grav en kanal til dræning af vand rundt om fundamentet, så
overskydende vand kan ledes væk fra enheden.
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240

955
1435

A

Udløbs-side

B

Set nedefra (mm)

C

Dræningshul

240
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Installationsmetode, som hindrer enheden i at vælte

(B) Ved stablet installation
1.

I tilfælde af forhindringer foran afgangssiden.

For at enheden ikke skal vælte, skal den installeres som vist på
tegningen.
forbered alle 4 wirer som angivet på tegningen

■

skru toppladen af på de 4 steder, der er markeret med A og B

■

sæt skruerne gennem løkkerne, og skru dem fast i

A
≥100

■

B

A
C

≥1000

2.

I tilfælde af forhindringer foran luftindtaget.

Placering af 2 fastgøringshuller på enhedens forside

B

Placering af 2 fastgøringshuller på enhedens bagside

C

Ledninger: medfølger ikke

≥100

A
A

≥300

Plads til service på installationen

Der må ikke stables mere end én enhed.

De numeriske cifre anvendt på tegningerne gengiver dimensionerne i
mm.

Der kræves en afstand på omkring 100 mm for at kunne lægge
drænrør til den øverste enhed. Del A tættes, således at luft fra
afgangen ikke omledes.

(Se "Forholdsregler vedrørende installation" på side 4)
Forholdsregler

(C) Ved installation i flere rækker (for anvendelse på tagryg osv.)
1.

Ved installation af én enhed pr. række.

(A) I tilfælde af ikke-stablet installation (Se figur 1)
Blokering på
indsugningssiden
Blokering på
udløbssiden

✓
1

Blokering på venstre
side
Blokering på højre side

Blokering på oversiden

BEMÆRK

2

Blokering forefindes
I disse tilfælde skal
bunden af installationsrammen lukkes for at
hindre, at udblæsningsluften omledes.

≥100
≥2000

I disse tilfælde kan der
kun installeres
2 enheder.
Denne situation er ikke
tilladt

≥200
≥1000

2.

Ved installation af flere sideforbundne enheder (2 eller flere
enheder) pr. række.

Minimum afstand B1 i figur 1 viser den plads, der
er nødvendig for at kunne betjene enheden
korrekt. Påkrævet plads til service er 300 mm.
L
A
≥3000

H

≥600
≥1500

Forholdet mellem dimensionerne for H, A, og L vises i nedenstående
skema.

L≤H
H<L

Installationsvejledning
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L

A

0<L≤1/2H

250

1/2H<L

300

Installation ikke tilladt
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EKSEMPLER

PÅ TYPISK ANVENDELSE

Anvendelsesområde 2

Anvendelseseksemplet nedenfor er udelukkende beskrivende.

Køling og opvarmning med en rumtermostat til skift mellem køling og
opvarmning tilsluttet enheden.

Anvendelsesområde 1
Køling og opvarmning (uden rumtermostat)
T
1 2

3 4

5

6

DC
1 2

3 4

5

7

FCU1

FCU2

FCU3

M

M

M

RT1

RT2

RT3

7
FCU1
FCU2
FCU3

5

1

Reverserende
varmepumpe

6

1

Reverserende varmepumpe

2

Pladevarmeveksler

3

Ekspansionstank

4

Pumpe

5

Spærreventil

6

Motordreven ventil (medfølger
ikke)

7
FCU1..3
DC
RT1..3

2

Pladevarmeveksler

Ventilationskonvektorer
(medfølger ikke)

3

Ekspansionstank

4

Pumpe

Digital styreenhed

5

Spærreventil

Rumtermostat
(medfølger ikke)

6

Kollektor (medfølger
ikke)

Omløbsventil

■
Den digitale styreenhed (DC - Digital Controller) er monteret
indendørs og gør det muligt for brugeren at tænde for enheden (1)
ON eller slukke for enheden OFF, at vælge mellem køling og
opvarmning (kun ved model med varmepumpe) og at indstille
vandtemperaturen. Når der er tændt for enheden, vil den lede vand
med den indstillede temperatur til ventilationskonvektoren (FCU1..3).

7
FCU1..3

T

Spærreventil
Ventilationskonvektorer
(medfølger ikke)
Rumtermostat eller
rumtermostat med
køle/varmekontakt
(medfølger ikke)

Pumpedrift og opvarmning og køling (køling og opvarmning med
en rumtermostat til skift mellem køling/opvarmning tilsluttet
enheden )
Alt efter sæson kan kunden vælge køling eller opvarmning på
rumtermostaten (T). Dette valg er ikke muligt gennem
brugerinterfacet.
Når køling/opvarmning forespørges af rumtermostaten (T),
starter pumpen og enheden skifter til "køling"/"opvarmning".
Enheden starter for at opnå targettemperatur på afgangsvandet,
koldt/varmt.
ON/OFF indstillingen for opvarmning/køling foretages af
rumtermostaten og kan ikke foretages via brugerinterfacet på
enheden.
Husk at forbinde termostatens ledninger med de rigtige
terminaler (se "Tilslutning af termostatens kabel" på
side 13).
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OVERBLIK

OVER ENHEDEN

Åbning af enheden

1 2
3

3.

Varmeveksler

4.

Ekspansionsbeholder (10 l)

5.

Tilslutning for flydende kølemiddel

6.

Tilslutning for kølegas

7.

Spærreventiler
Spærreventilerne på tilslutningen til vandindtag og -udtag gør
det muligt at adskille vandkredsen på enheden fra vandkredsen
på opstillingsstedet. Dette muliggør dræning og udskiftning af
filtre på enheden.

8.

Tilslutning af vandindtag

9.

Tilslutning af vandudtag

10. Dræn- og påfyldningsventil

Låge 1

giver adgang til kompressor-rummet og til elektriske dele

Låge 2

giver adgang til elektriske dele i hydraulik-rummet

Låge 3

giver adgang til hydraulik-rummet

11. Vandfilter
Vandfilteret fjerner smuds fra vandet for at hindre, at pumpen
ødelægges eller at fordamperen blokeres. Man bør rense
vandfilteret regelmæssigt. Se "Vedligeholdelse" på side 22.
12. Manometer
På manometeret kan man aflæse vandtrykket i vandkredsen.

Afbryd al strømforsyning — f.eks. strømforsyning til enhed
— før du fjerner lågerne 1 og 2.
Dele inde i enheden kan være varme.

13. Gennemstrømningskontakt
Gennemstrømningskontakten kontrollerer gennemstrømningen i
vandkredsen og beskytter varmeveksleren mod at fryse og
pumpen mod beskadigelse.
14. Pumpe
Pumpen cirkulerer vandet i vandkredsen.
15. Overtryksventil
Overtryksventilen hindrer for højt vandtryk i vandkredsen, idet
den åbner ved 3 bar og leder noget af vandet ud.

Hovedkomponenter
Hydraulik-rum (låge 3)

Funktionsdiagram hydraulikrum (dør 3)
1

15

2

3

4

5

6

1

R11T
t>

12
14
4
7

H2O
R14T
t

2
3

9
8
7

R13T
t>

6

11
2
10

7

2
5
13
1.

2.

Udluftningsventil
Luft, der stadig findes i vandkølesystemet, fjernes automatisk
via udluftningsventilen.
Temperaturfølere
Tre temperaturfølere bestemmer vand- og
temperaturen forskellige steder i vandkredsen.

Installationsvejledning
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1

Manometer

2
3

8

9

10

11

8

Gennemstrømningskontakt

Udluftningsventil

9

Dræn-/påfyldningsventil

Ekspansionstank

10

Filter

4

Overtryksventil

11

5

Pumpe

Spærreventil vandindtag
med drænventil

6

Spærreventil
vandudtag

7

Varmeveksler

R11T
R13T
R14T

Temperaturfølere

kølemiddel-
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Primære komponenter i el-boksen (låge 2)

Vandrør

A

I tilfælde af strømsvigt eller fejl på pumpen skal du dræne
systemet (som vist på tegningen nedenfor).

B
7 6

A

4 1

8

K4M
TR1

5
9

A

<A

A4P

A1P

Hvis vandet ikke cirkulerer i systemet, er det sandsynligt,
at det fryser, og at systemet derved beskadiges.

Kontrol af vandkredsen

B

Enhederne er forsynet med et vandindtag og et vandudtag, der kan
tilsluttes en vandskreds. Denne kreds skal leveres og monteres af en
godkendt montør og skal overholde de relevante europæiske og
nationale bestemmelser.

3

3

13

Enheden må kun anvendes i et lukket vandsystem.
Anvendelse heraf i et åbent vandsystem kan medføre
betydelig korrosion i vandrørene.

2
10
3
11

S12M

Kontrollér følgende punkter, før installationen fortsættes:
■
■

12
1.

Primære printkort
Det primære printkort styrer enhedens virkemåde.

2.

Klemrækker
Ledninger på
klemrækkerne.

opstillingsstedet

kan

let

tilsluttes

på

3.

Kabelholdebeslag
Med kabelholdebeslagene kan man fastgøre ledninger på
opstillingsstedet med kabelklemmer i el-boksen og således
sikre, at ledningerne ikke belastes.

4.

Printkort sikring FU1

5.

DIP-omskifter SS2
DIP-omskifteren SS2 har 4 vippeafbrydere for indstilling af visse
installationsparametre.

6.

Pumpesikring FU2 (serieforbundet sikring)

7.

Pumperelæ K4M

8.

Transformer T1R

9.

A4P
Fjernalarm input/output printkort (kun til installationer med sæt
med fjernalarm).

■

■

Det maksimale vandtryk er 3 bar.
Der skal være aftapningshaner på alle systemets lave punkter,
så kredsen kan tømmes helt i forbindelse med vedligeholdelse.
Der findes en drænventil i enheden til dræning af vand fra
enhedens vandsystem.
Der skal være udluftningsåbninger på alle systemets høje
punkter. Udluftningsåbningerne skal være placeret på steder,
hvortil der er let adgang ved service. Der findes en automatisk
udluftning inde i enheden. Kontrollér, at denne ventil til
udluftning ikke er spændt for hårdt, så der stadig automatisk kan
ledes luft ud af vandkredsen.
Kontrollér, at de komponenter, som er installeret i rørene på
opstillingsstedet, kan modstå vandtrykket.

10. Ledningshul til gennemføring af hoved-strømforsyningskablet til
kompressormodulet.
11. Ledningshul til gennemføring af kabel til termomodstand og
kabel til brugergrænseflade (og kabel i forbindelse med
strømforsyning med reduceret pris pr. kWh).
12. Ledningshul
til
gennemføring
strømforsyningskabel.

af

installationens

13. Ledningshul til gennemføring af ledning til tilslutning af
input/output-printkort (ekstra).
BEMÆRK

Det elektriske ledningsdiagram kan ses på indersiden
af dækslet over el-boksen.
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Kontrol af vandmængde og fortryk i ekspansionsbeholderen
Enheden er udstyret med en ekspansionsbeholder på 10 liter med et
standard fortryk på 1 bar.
For at sikre korrekt drift af enheden skal fortrykket i
ekspansionsbeholderen muligvis justeres, og man skal kontrollere
minimum og maksimum vandmængde.
1

Kontrollér, at den totale vandmængde i installationen, med
undtagelse af vandmængden inde i enheden, er minimum 20 l.
Se den interne vandmængde i enheden under "Tekniske
specifikationer" på side 25.
Driftsområde

Beregning af fortryk i ekspansionsbeholderen
Det fortryk (Pg), der skal indstilles, afhænger af maks. højdeforskel
(H) på installationen, og det beregnes som vist nedenfor:
Pg=(H/10+0,3) bar
Kontrol af maksimalt tilladte vandmængde
For at bestemme den maksimalt tilladte vandmængde i hele
kredsløbet skal du gå frem som følger:
1

Bestem den maksimale vandmængde, der modsvarer det
beregnede fortryk (Pg), med brug af grafen nedenfor.

2

Kontrollér, at den totale vandmængde i hele vandkredsen er
mindre end denne værdi.

Hvis ikke dette er tilfældet, er ekspansionsbeholderen inde i enheden
for lille til installationen.
46

2.5

20 l

35

H2O

20 l

2

10

pre-pressure [bar]

H2O
7

0

1.5

0
–5

40 l

–15

0 5

22

A

0

25

35

1

0.5
0.3
0

50

20

50

100

150

200
250
300
350
maximum water volume [l]

400

450

Udendørstemperatur
= fortryk

°C DB

°C tør probe

LEWT

Vandtemperatur ved fordamperens udgang

LCWT

Vandtemperatur ved fortætterens udgang

= maks. vandmængde

I de fleste klimaanlæg vil denne minimum
vandmængde være tilstrækkelig.
Hvis der stilles høje krav til driften eller i rum, hvor der
kræves megen opvarmning, kan det dog være
nødvendig med en højere vandmængde (40 l).

Eksempel 1
Enheden er installeret 5 m under det højeste punkt i vandkredsen.
Den totale vandmængde i vandkredsen er 100 l.
I dette eksempel er det ikke nødvendigt at justere.
Eksempel 2
Enheden er installeret på det højeste punkt i vandkredsen. Den totale
vandmængde i vandkredsen er 350 l.

2

Brug tabellen nedenfor og find ud af, om fortrykket i
ekspansionsbeholderen skal justeres.

Resultat:
■

3

Brug tabellen og instruktionerne nedenfor og find ud af, om den
totale vandmængde i installationen er under maksimalt tilladte
vandmængde.

Da 350 l er mere end 280 l, skal fortrykket sænkes (se tabel
ovenfor).

■

Det påkrævede fortryk er:
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (0/10 + 0,3) bar = 0,3 bar

■

Den tilsvarende maksimale vandmængde kan ses på grafen: ca
410 l.

■

Da den totale vandmængde (350 l) er under den maksimale
vandmængde (410 l), er ekspansionsbeholderen tilstrækkelig til
installationen.

Vandmængde

Installationshøjdeforskel (a)

≤7 m

>7 m

≤280 l (EWAQ)

Justering af fortryk ikke
påkrævet.

>280 l (EWYQ)

Påkrævede handlinger:
• fortrykket skal sænkes,
beregn i henhold til
"Beregning af fortryk i
ekspansionsbeholderen"
• kontrollér, om
vandmængden er lavere
end den maksimalt tilladte
vandmængde (brug grafen
nedenfor)

Påkrævede handlinger:
• fortrykket skal øges, beregn
i henhold til "Beregning af
fortryk i
Enhedens
ekspansionsbeholderen"
ekspansionsbeholder er for
• kontrollér, om
lille til installationen.
vandmængden er lavere
end den maksimalt tilladte
vandmængde (brug grafen
nedenfor)

Indstilling af fortryk i ekspansionstanken
Når det er nødvendigt at ændre standard-fortrykket i
ekspansionsbeholderen (1 bar), skal du følge retningslinjerne
nedenfor:
■

Brug kun tør nitrogen
ekspansionsbeholderen.

■

Hvis ekspansionsbeholderen indstilles forkert, vil der opstå
driftsfejl i systemet. Derfor skal fortrykket kun justeres af en
godkendt montør.

til

indstilling

af

fortrykket

i

(a) Installations-højdeforskel: højdeforskel (m) mellem vandkredsens
højeste punkt og enheden. Hvis enheden er placeret på installationens
højeste punkt, regnes installationshøjden for at være 0 m.
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Tilslutning af vandkredsen
Korrosion i systemet på grund af glycol

Vandtilslutninger skal udføres i overensstemmelse med
oversigtstegningen, som følger med enheden, også i forbindelse med
vandindtag og -udtag.

Uhæmmet glycol vil danne syre under påvirkning af ilt.
Denne proces fremskyndes, når der forefindes kobber, og
ved høje temperaturer. Den syreholdige uhæmmede glycol
angriber
metaloverflader
og
danner
galvaniske
korrosionsceller, som beskadiger systemet alvorligt.

Man kan deformere enhedens rør, hvis man bruger magt
ved tilslutning af rørene. Hvis rørene deformeres, kan det
medføre funktionssvigt på enheden.

Det er derfor meget vigtigt:
■ at der foretages korrekt vandbehandling af en
specialist inden for området;
■ at man anvender glycol med korrosionsinhibitorer, som
kan modvirke syredannelse ved iltning af glycolen;
■ der må ikke anvendes glycol til brug i biler, da
korrosionsinhibitorerne heri har en begrænset levetid,
og da denne type glycol indeholder silicater, som kan
forurene eller tilstoppe systemet;
■ der må ikke anvendes galvaniserede rør i glycolsystemer, da dette kan medføre bundfældning af visse
komponenter i glycolens korrosionsinhibitorer;
■ man skal sikre sig, at glycolen kan anvendes sammen
med de materialer, der bruges i systemet.

Hvis luft, fugt eller støv trænger ind i vandkredsen, kan der opstå
problemer. Følg derfor altid nedenstående retningslinjer, når
vandkredsen tilsluttes:
■

Brug kun rene rør.

■

Hold rørenderne nedad, når der afgrates.

■

Dæk rørenderne, når de føres gennem en væg, så der ikke
trænger støv eller snavs ind.

■

Brug en god gevindpakning til tætning af forbindelserne.
Pakningen skal kunne modstå tryk og temperatur i systemet.

■

Når du bruger metalrør, som ikke skal loddes, skal du installere
materialerne adskilt fra hverandre for at hindre galvanisk
korrosion.

■

Da messing er et blødt materiale skal man anvende korrekt
værktøj ved tilslutning af vandkredsen. Forkert værktøj kan
ødelægge rørene.
■

Enheden må kun anvendes i et lukket vandsystem.
Anvendelse heraf i et åbent vandsystem kan medføre
betydelig korrosion i vandrørene.

■

Brug aldrig zinkbelagte dele i vandkredsen. Sådanne
dele kan korrodere kraftigt, da der anvendes
kobberdele i enhedens interne vandkreds.

BEMÆRK

Vær opmærksom på glycols vandsugningsevne: glycol
absorberer fugt fra omgivelserne.
Hvis ikke man sætter låget på glycol-beholderen, vil
vandkoncentrationen øges. Glycolkoncentrationen vil
da være lavere, end man regner med. Og som en følge
af dette kan anlægget alligevel fryse til.
Man skal sørge for, at glycolen eksponeres så lidt som
muligt for luft.

Se også "Kontrol før første start" på side 16.

Beskyttelse af vandkredsen mod frost
Frost kan beskadige enheden. Derfor skal vandkredsen i koldere
klima beskyttes med varmekabel (ekstraudstyr OP10) eller ved
tilsætning af glycol til vandet.

Påfyldning af vand
1

Tilslut vandforsyningen til en dræn- og påfyldningsventil (se
"Hovedkomponenter" på side 7).

2

Kontrollér, at den automatiske udluftningsventil er åben (mindst
2 omgange).

3

Påfyld vand, indtil manometeret viser et tryk på ca. 2,0 bar. Luft
kredsen ud så vidt muligt med udluftningsventilerne. Hvis der
findes luft i vandkredsen, kan det medføre driftsfejl.

Ved anvendelse af varmekabel
Kontrollér, at det ekstra varmekabel er installeret i enheden
(fabriksmonteret). På enheder med ekstra varmekabel kan der
monteres et ekstra varmekabel til beskyttelse af vandrør uden for
enheden mod frost. (medfølger ikke, maks. 200 W, tilslutninger skal
foretages på terminalerne 5/6 inde i el-boksen).
For at aktivere varmekablet skal der være strøm på
enheden, og hovedafbryderen skal være slået til. Derfor
må man aldrig afbryde strømmen, og man må aldrig slå
hovedafbryderen fra i længere tid i kolde perioder!
Ved brug af glycol

BEMÆRK

■

Under påfyldning kan det være umuligt at fjerne al
luft i systemet. Overskydende luft vil blive fjernet
gennem den automatiske udluftningsventil i de
første par driftstimer på systemet. Det kan være
nødvendigt at påfylde vand efterfølgende.

■

Vandtrykket på manometeret vil variere afhængigt
af vandtemperaturen (højere tryk ved højere
vandtemperatur).

Alt efter den forventede laveste udendørstemperatur skal du
kontrollere, at vandsystemet er påfyldt en vægtkoncentration af
glycol som beskrevet i tabellen nedenfor.
Minimum
udendørstemperatur

Ethylenglycol

Propylenglycol

–5°C

10%

15%

–10°C

25%

25%

–15°C

35%

35%

Vandtrykket skal dog altid være over 0,3 bar for at
undgå, at der trænger vand ind i kredsen.
■

Enheden kan afgive overskydende vand gennem
overtryksventilen.

Isolering af rør
Hele vandkredsen, inklusive alle rør, skal være isoleret for at undgå
kondens under køling og nedsættelse af køle- og varmekapaciteten,
og for at forebygge, at de udendørs vandrør fryser om vinteren.
Tykkelsen på tætningsmaterialet skal mindst være 13 mm med
λ = 0,036 for at forebygge, at de udendørs vandrør fryser.
Hvis temperaturen er højere end 30°C, og luftfugtigheden har en
højere relativ luftfugtighed end 80%, skal tykkelsen på
tætningsmaterialet mindst være 20 mm for at forhindre
kondensdannelse på tætningsmaterialets overflade.
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Ledningsføring på stedet
ADVARSEL
■

Afbryd strømforsyningen, før du etablerer forbindelser.

■

Al ledningsføring på stedet og alle komponenter skal
installeres af en autoriseret el-installatør og skal
overholde relevant europæisk og national lovgivning.

■

Ledningsføringen på stedet skal udføres i
overensstemmelse med ledningsdiagrammet, som
fulgte med enheden, samt vejledningen nedenfor.

■

Husk at bruge en særskilt strømkreds. Brug aldrig en
strømforsyning, som deles med andet udstyr.

■

Der skal etableres en jordforbindelse. Enheden må
ikke jordforbindes til et vandrør, en afleder eller en
telefon-jordforbindelse. Ufuldstændig jordforbindelse
kan medføre elektrisk stød.

■

Der skal installeres en fejlstrømsafbryder (30 mA).
Hvis dette undlades, kan det medføre elektrisk stød.

Overblik
Tegningen nedenfor giver et overblik over den påkrævede
ledningsføring på stedet mellem flere dele i installationen. Se også
"Eksempler på typisk anvendelse" på side 6.

B

C

T

D

4

1

Forholdsregler ved elektrisk ledningsføring

A 3

Højspænding

A

Separat strømforsyning til enhed

For at undgå elektrisk stød skal man afbryde
strømforsyningen 1 minut eller mere før man udfører
servicearbejde på elektriske dele. Selv efter 1 minut skal
man altid måle spændingen på terminalerne på
kondensatorer til forsyningsnettet eller på elektriske dele,
og man skal, før man berører delene, sikre sig, at
spændingsværdierne er 50 V DC eller mindre.

B

Enhed

C

Brugerinterface

D

Rumtermostat (medfølger ikke, ekstraudstyr)

■

Brug kun kobberledning.

■

Pres aldrig bundtede kabler ind i en enhed.

■

Fastgør kablerne, så de ikke kommer i berøring med rørene
(især på højttrykssiden).

■

El-ledningerne skal sikres med kabelklemmer, som vist i figur 2,
således at de ikke kommer i berøring med rørene, særlig på
højtrykssiden.

■

Man skal sikre sig, at terminal-forbindelserne er aflastede.

■

Vedr. W1
Sørg for at tilslutte strømforsyningskabler i normal fase. Hvis de
tilsluttes i modfase, viser fjernbetjeningen "U1", og udstyret kan
ikke betjenes. To af de tre strømforsyningskabler (L1, L2 og L3)
ændres til korrekt fase.

■

Eftersom denne enhed er udstyret med inverter, vil det, hvis
man installerer faseførende kondensator, ikke alene give mindre
strømeffekt men også resultere i, at kondensatoren giver forkert
varmeeffekt pga. højfrekvente bølger. Derfor skal man aldrig
installere faseførende kondensatorer.

■

Ved montage af fejlstrømsafbryderen skal man sikre sig, at den
er kompatibel med inverteren (modstand mod højfrekvent
elektrisk støj) for at undgå, at fejlstrømsafbryderen åbner
unødigt.

BEMÆRK

Fejlstrømsafbryderen skal være en high-speed type
afbryder på 30 mA (<0,1 s).
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I
2

Beskrivelse

AC/
DC

Påkrævet
antal ledere

1

Strømforsyningskabel til enhed

AC

2+GND (V3)
4+GND (W1)

(a)

2

Kabel til brugergrænseflade

DC

2

100 mA(b)

3

Kabel for tilslutning til strømforsyning med reduceret pris
pr. kWh (spændingsfri kontakt)

DC

2

100 mA(b)

4

Kabel til rumtermostat

AC

3 eller 4

100 mA(b)

Emne

Maksimal
driftstrøm

(a) Se fabriksskiltet på enheden
(b) Kabelvalg min. 0,75 mm2

Intern kabelføring - Oversigt over dele
Se internt ledningsdiagram, der følger med enheden (bag på dækslet
over el-boksen). De anvendte forkortelser fremgår af det følgende:
Låge 1 kompressor-rum og elektriske dele
Kun V3-modeller
A1P.................. Hovedprintkort
A2P.................. Inverter printkort
A3P.................. Støjfilter printkort
A4P.................. Printkort
BS1~BS4 ......... Trykknap
C1~C4 ............. Kondensator
DS1.................. DIP-omskifter
E1HC ............... Krumtaphusvarmer
F1U,F3U,F4U .. Sikring 6,3 A T 250 V
F6U.................. Sikring 5,0 T 250 V
H1P~H7P ........ Orange LED servicemonitor (A2P)
H2P: klargøring, test = flimrer
H2P: påvisning af driftsfejl = lyser
HAP (A1P) ....... Grøn LED servicemonitor
K1R.................. Magnetrelæ (Y1S)
K4R.................. Magnetrelæ (E1HC)
K10R,K11R...... Magnetrelæ
L1R .................. Reaktor
M1C ................. Motor (kompressor)
M1F ................. Motor (ventilator for oven)
M2F ................. Motor (ventilator for neden)
PS.................... Strømforsyning med omformer
R1,R2 .............. Modstand
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R1T.................. Termomodstand (luft)
R2T.................. Termomodstand (udtag)
R3T.................. Termomodstand (indsugning)
R4T.................. Termomodstand (varmeveksler)
R5T.................. Termomodstand (varmeveksler midtfor)
R6T.................. Termomodstand (væske)
R10T................ Termomodstand (lamel)
RC ................... Kredsløb signalmodtagelse
S1NPH............. Trykføler
S1PH ............... Højtrykskontakt
TC.................... Kredsløb signaltransmission
V1R.................. Effektmodul
V2R,V3R.......... Diodemodul
V1T .................. IGBT
X1M ................. klemliste strømforsyning
Y1E.................. Elektronisk ekspansionsventil
Y1S.................. Magnetventil (4-vejs ventil)
Z1C~Z3C ......... Støjfilter (ferritkerne)
Z1F~Z4F.......... Støjfilter
Kun W1 modeller
A1P.................. Printkort
A2P.................. Inverter printkort
A3P.................. Støjfilter printkort
BS1~BS4 ......... Trykknap
C1~C4 ............. Kondensator
DS1.................. DIP-omskifter
E1HC ............... Krumtaphusvarmer
F1U,F2U .......... Sikring 31,5 A T 250 V
F3U~F6U ......... Sikring 6,3 A T 250 V
F7U.................. Sikring 5,0 T 250 V
H1P~H7P ........ Orange LED servicemonitor (A1P)
HAP (A1P) ....... Grøn LED servicemonitor
HAP (A2P) ....... Grøn LED servicemonitor
K1M,K2M......... Magnetisk kontaktor
K1R (A1P) ....... Magnetrelæ (Y1S)
K1R (A2P) ....... Magnetrelæ
K2R (A1P) ....... Magnetrelæ (Y2S)
K3R (A1P) ....... Magnetrelæ (E1HC)
L1R~L3R ......... Reaktor
L4R .................. Reaktor til udendørs ventilatormotor
M1C ................. Motor (kompressor)
M1F ................. Motor (ventilator for oven)
M2F ................. Motor (ventilator for neden)
PS.................... Strømforsyning med omformer
R1~R4 ............. Modstand
R1T.................. Termomodstand (luft)
R2T.................. Termomodstand (udtag)
R3T.................. Termomodstand (indsugning)
R4T.................. Termomodstand (varmeveksler)
R5T.................. Termomodstand (varmeveksler midtfor)
R6T.................. Termomodstand (væske)
R7T.................. Termomodstand (lamel)
S1NPH............. Trykføler
S1PH ............... Højtrykskontakt
V1R,V2R.......... Effektmodul
V3R.................. Diodemodul
X1M ................. Klemrække
X6A,X77A ........ Ekstra forbindelser
Y1E.................. Elektronisk ekspansionsventil
Y1S.................. Magnetventil (4-vejs ventil)
Y3S.................. Magnetventil
Z1C~Z9C ......... Støjfilter (ferritkerne)
Z1F~Z4F.......... Støjfilter
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Låge 2 elektriske dele i hydraulik-rummet
A11P ................Hovedprintkort
A12P ................Brugerinterface printkort
A4P ..................Fjernalarm printkort (EKRP1HB)
E6H ..................Ekspansionstank varmer
E7H ..................Varmer vandrør
E8H ..................Varmekabel (medfølger ikke, maks. 200 W)
FU1 ..................Sikring 3,15 A T 250 V til printkort
FU2 ..................Sikring 5 A T 250 V
FuR,FuS...........Sikring 5 A 250 V til printkort for fjernalarm
K4M..................Pumperelæ
K9M..................Relæ varmeaggregater
M1P..................Pumpe
PHC1 ...............Optokobler input-kredsløb
Q1DI.................Fejlstrømsafbryder
R11T ................Termomodstand varmeveksler afgangsvand
R13T ................Termomodstand på kølemiddelsiden
R14T ................Termomodstand indgangsvand
S1L...................Svømmerafbryder
S12M................Hovedafbryder
S2S ..................Signal strømforsyning med reduceret pris pr. kWh
S3S ..................Signal fjernstyret opvarmning
S4S ..................Signal fjernstyret køling
S5S ..................Fjernstyret ON/OFF signal
SS1,SS2 ..........Dip-omskifter
TR1 ..................Transformer 24 V til printkort
V1S,V2S ..........Støjdæmpning 1, 2
X2M..................Klemrækker
X1Y,X2Y...........Forbinder
Ved føring af kabler inde i enheden skal du sikre dig, at
kablerne ikke berører pumpen eller kølerørene.

Retningslinjer for ledningsføring på stedet
Man må ikke betjene enheden ved
beskyttelsesindretningerne S1L og S12M.

at

kortslutte

■

Forbindelsen til ledningerne på stedet skal hovedsageligt
foretages på klemrækken eller på hovedafbryderen inde i elboksen. Tag servicepanelet af el-boksen (låge 2) for at få
adgang til klemmerækken eller til hovedafbryderen.

■

Der findes kabelholdebeslag i bunden af el-boksen. Fastgør alle
kabler med kabelklemmer.

Man skal sikre ledningerne som vist nedenfor.
■

Før el-ledningerne således, at frontdækslet ikke løftes under
arbejdet, og fastgør frontdækslet sikkert (se figur 2).

■

Følg det elektriske ledningsdiagram, når du udfører elarbejde
(de elektriske ledningsdiagrammer findes bag på låge 1 og 2).

■

Form ledningerne og fastgør dækslet godt, således at det
monteres korrekt.

Forholdsregler ved ledningsføring ved strømforsyning
■

Ved forbindelse mellem ledningsføring på opstillingsstedet og
hovedafbryderen skal man følge vejledningen nedenfor.

2

■

3

1

Ved øvrige tilslutninger skal man bruge en rund krympe-terminal
ved tilslutning til strømforsyningens klembræt. Hvis den ikke kan
anvendes, skal vejledningen nedenfor følges (f.eks. tilslutning af
jordledningen).

Installationsvejledning
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-

-

1

Rund klemmeterminal

2

Udskåret del

3

Spændeskive med krave

Vedr. V3 model: Udstyr, der følger EN/IEC 61000-3-12
(europæisk/international teknisk standard, der definerer grænser for
harmoniske strømkilder frembragt af udstyr, som er tilsluttet offentlige
lavspændingssystemer med en indgangsstrøm på >16 A og ≤75 A pr.
fase.)

1
23
Tilslut ikke ledninger med forskellig tykkelse til den samme
strømtilførselsterminal. (Løse forbindelser kan forårsage
overophedning.)
Når ledninger med samme tykkelse forbindes, skal de
forbindes i henhold til figuren nedenfor.

Ledningsdiagrammet findes på indersiden af enhedens frontplade.

Tilslutning af termostatens kabel
Tilslutningen af termostatens kabel afhænger af anvendelsen.
Se endvidere "Eksempler på typisk anvendelse" på side 6.
Krav termostat
■

Berøringsspænding: 230 V.

Fremgangsmåde
1
■

Brug en passende skruetrækker ved stramning af
terminalskruerne.
Små skruetrækkere kan ødelægge skruehovedet og kan
medføre, at skruerne ikke spændes tilstrækkeligt.

■

Hvis terminalskruerne spændes for hårdt, kan skruerne
ødelægges.

■

Se tabellen nedenfor vedrørende tilspændingsmomenter for
terminalskruerne.

Tilslut termostatkablet til den rigtige terminal som vist på
ledningsdiagrammet.
Termostat opvarmning/køling

Fjernbetjent ON/OFF

Terminal block

Terminal block

H C N
1 2 4

H C N
1 2 4

H C
th

Tilspændingsmoment (N•m)

M4 (X1M)
M5 (X1M)
M5 (JORD)

1,2~1,8
2,0~3,0
3,0~4,0

2

■

Montér en fejlstrømsafbryder og en sikring i strømforsyningsforbindelsen.

■

Ved udførelse af ledningsarbejde skal man sikre sig, at der
anvendes foreskrevne ledninger, tilslutte alle ledninger og
fastgøre dem, så terminalerne ikke belastes.

Specifikationer vedrørende komponenter til standardledningsføring
V3

W1

1~ 50 Hz
230 V

3N~ 50 Hz
400 V
L1 L2 L3

1

Jordafledningsafbryder

2

Sikring

3

Hovedafbryder

sw

Fastgør kablet med kabelklemmerne til kabelholdebeslagene,
således at kablet ikke belastes.
BEMÆRK

■

Når en rumtermostat er tilsluttet enheden, er
timer-indstillingen for opvarmning og køling ikke
tilgængelig. Andre timer-indstillinger påvirkes
ikke. Se betjeningsvejledningen for yderligere
information om timer-indstillinger.

■

Når en rumtermostat er tilsluttet enheden, og når
= knappen eller y knappen er aktiveret,
blinker den centrale styreindikator e for at vise,
at rumtermostaten har forrang og styrer on/off
funktion og omskiftning.

1
2

S12M
3
L1 L2 L3

X1M

X1M

Min. kredsløbsampere (MCA)(a)
Anbefalet sikring på opstillingssted
Ledningstype(b)
Dimension

V3

W1

28,2

13,5

32 A

20 A

H05VV-U3G

H05VV-U5G

Ledningsdimensionen skal overholde
gældende lokale og nationale regler.

Ledningstype til ledningsføring
mellem enheder

H05VV-U4G2.5

(a) De anførte værdier er maksimum-værdier.
(b) Kun til beskyttede rør, anvend H07RN-F, når der ikke anvendes beskyttede
rør.

BEMÆRK

Fejlstrømsafbryderen skal være en high-speed type
afbryder på 30 mA (<0,1 s).
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I den følgende tabel sammenfattes den påkrævede indstilling og
termostatens ledningsføring i el-boksen. Pumpedriften er opført i
tredje kolonne. De tre sidste kolonner angiver, hvorvidt følgende
funktion er tilgængelig på brugerinterfacet (UI) eller styret af
termostaten (T).
• rumopvarmning eller køling til/fra (y)
• omskiftning opvarmning/køling (=)
• timer-indstilling opvarmning og køling (pr)
o

=

pr

til, når enhed
er slået til

UI

UI

UI

til, når rumtermostaten
giver signal om
opvarmning
eller køling

T

T

—

Termostat

Indstilling

Pumpedrift

Ingen termostat

ledningsføring:
Terminal block
H C N
1 2 4

Termostat
med varme/kølekontakt

ledningsføring:
Terminal block
H C N
1 2 4

El-selskaber verden over arbejder hårdt på at kunne tilbyde pålidelig
el-service til konkurrencedygtige priser, og de er ofte bemyndiget til
at give kunderne særligt gunstige priser. Eksempelvis priser
afhængigt af forbrugstid, sæsonbetingede priser, eller den såkaldte
'Wärmepumpentarif' i Tyskland og Østrig,... .
Dette udstyr kan tilsluttes systemer med strømforsyning til særlig
gunstige priser som nævnt ovenfor.
Spørg det el-selskab, der leverer strøm på det sted, hvor udstyret skal
installeres, for at finde ud af, om det er relevant at tilslutte udstyret til
et system med strømforsyning med reduceret pris pr. kWh, forudsat
at sådan et system overhovedet er tilgængeligt.
Når udstyret er tilsluttet et sådant system med reduceret pris pr. kWh,
kan el-selskabet:
■

afbryde strømforsyningen til udstyret i visse tidsrum,

■

forlange, at systemet kun forbruger en begrænset mængde
elektricitet over en vis periode.

Enheden er udviklet til at modtage et indgangssignal, som skifter
enheden til tvungen afbrydelse. Når dette sker, kører enhedens
kompressor ikke.

H C
th

Fjernbetjent
ON/OFF kontakt

Tilslutning til en strømforsyning med reduceret pris pr.
kWh

ledningsføring:
Terminal block

til, når fjernbetjeningen er
slået til

T

H C N
1 2 4

sw

th =
C=
H=
N=
sw =

termostatkontakt
Kølekontakt
Varmekontakt
Frigear
Kontakt

—

—

Advarsler
Vedr. en strømforsyning med reduceret pris pr. kWh,
vist nedenfor som type 1
■ Hvis strømforsyningen med reduceret pris pr. kWh er
af typen, hvor strømforsyningen ikke afbrydes, kan
man stadig styre varmeenhederne.
Se "[D] Strømforsyning med reduceret pris pr. kWh"
på side 20 vedrørende de forskellige muligheder for
styring af varmeenheder på tidspunkter, hvor
reduceret pris pr. kWh er aktiv.
Hvis varmeenheder skal styres på tidspunkter, hvos
strømforsyningen med reduceret pris pr. kWh er
afbrudt, skal disse varmeenheder tilsluttes en separat
strømforsyning.
■ I det tidsrum, hvor reduceret pris pr. kWh er aktiv, og
hvor strømforsyningen fortsættes, er stand-by
strømforbrug muligt (printkort, styreenhed, pumpe....).
Vedr. en strømforsyning med reduceret pris pr. kWh,
vist nedenfor som type 2 eller 3
En strømforsyning med reduceret pris pr. kWh, der
afbryder strømforsyningen fuldstændigt, er ikke tilladt i
forbindelse med OP10-modeller, da der ikke vil være
strømforsyning til varmekablet.

EWAQ+EWYQ009~011ACV3 + EWAQ+EWYQ009~013ACW1

Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende
luft-til-vand varmepumper
4PW51587-1A

Installationsvejledning

14

Mulige typer strømforsyning med reduceret pris pr. kWh
Mulige tilslutninger og krav til tilslutning af udstyret til de nævnte
strømforsyninger er vist på tegningen nedenfor:
[D-01]=1

■

En strømforsyning med reduceret pris pr. kWh, der
afbryder strømforsyningen fuldstændigt, vist ovenfor
som type 2 og 3, er ikke tilladt i forbindelse med
denne enhed, da indretningen til beskyttelse af vandet
mod frost ikke ville fungere ved fuldstændig
strømafbrydelse.

■

Når du tilslutter udstyret til en strømforsyning med
reduceret pris pr. kWh, skal du ændre indstillingerne
på opstillingsstedet [D-01] og såvel [D-01] som [D-00],
hvis strømforsyningen med reduceret pris pr. kWh er
af den type, hvor strømforsyningen ikke afbrydes (vist
ovenfor som type 1). Se "[D] Strømforsyning med
reduceret pris pr. kWh" på side 20 i kapitel
"Indstillinger på stedet".

[D-01]=2

L N

L N

1

1
S2S

2

S2S

2

3

4

3

L N

4
L N

1

1
S2S

2

3

4

Hvis strømforsyningen med reduceret pris pr. kWh er
af typen, hvor strømforsyningen ikke afbrydes, tvinges
enheden til standsning.

BEMÆRK
S2S

2

3

4

Installation af den digitale styreenhed
L N

L N

1

1
S2S

2

2

3

S2S

3

3

Enheden er forsynet med en digital styreenhed, der gør opstilling,
brug og vedligeholdelse af enheden let. Før du bruger styreenheden
skal du følge denne fremgangsmåde for installation.

Ledningsspecifikationer
Ledningsspecifikationer

Værdi

Type

2-leder

Del

0,75~1,25 mm2

Maks. længde

500 m

4
17 18

X2M

Ledning til tilslutning medfølger ikke.

BEMÆRK

A1P
X40A

EWAQ/EWYQ
1

Boks til strømforsyning med reduceret pris pr. kWh

2

Modtager, der styrer signalet fra el-selskabet

3

Strømforsyning til enhed

4

Kontakt uden spænding

0

Tilladt for alle modeller

X

Ikke tilladt for OP10 modeller, tilladt for andre modeller

Når enheden er tilsluttet en strømforsyning med reduceret pris pr.
kWh, skal den spændingsfri kontakt på den modtager, der styrer elselskabets signal om reduceret pris pr. kWh, tilsluttes klemme 17 og
18 på X2M (som vist på tegningen ovenfor).
Når parameter [D-01]=1 på det tidspunkt, hvor signalet om reduceret
pris pr. kWh sendes fra el-selskabet, åbner kontakten og enheden
går på tvungen frakobling(1).
Når parameter [D-01]=2 på det tidspunkt, hvor signalet om reduceret
pris pr. kWh sendes fra el-selskabet, lukker kontakten og enheden

Montering
Den digitale styreenhed, der leveres som et sæt, skal
monteres indendørs.
1

Fjern frontdelen på den digitale styreenhed.
Sæt en kærvskruetrækker ind i kærven (1)
på den bagerste del af den digitale
styreenhed og fjern frontdelen på enheden.
1

2

Spænd den digitale styreenhed på en plan
flade.

BEMÆRK

Pas på ikke at vride fjernbetjeningens nederste del ud
af facon ved at overspænde monteringsskruerne.

går på tvungen frakobling(2).
type 1
Strømforsyningen med reduceret pris pr. kWh er af typen, hvor
strømforsyningen ikke afbrydes.
type 2 og 3
Strømforsyningen med reduceret pris pr. kWh er af typen, hvor
strømforsyningen afbrydes, når tidsrummet er forløbet, eller hvor den
afbrydes øjeblikkeligt

(1) Når signalet frigives igen, lukker den spændingsfri kontakt, og enheden
kører igen. Det anbefales derfor, at auto genstart-funktionen er aktiveret.
Se "[3] Auto genstart" på side 19.
(2) Når signalet frigives igen, åbner den spændingsfri kontakt, og enheden
kører igen. Det anbefales derfor, at auto genstart-funktionen er aktiveret.
Se "[3] Auto genstart" på side 19.

Installationsvejledning
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3

OPSTART

Tilslutning af ledninger til enheden.

1

Enheden bør justeres af montøren, så den passer til omgivelserne på
opstillingsstedet (udendørs klima, installerede komponenter osv.) og
til brugerens ekspertise.

16
16a

1

16
16a

6

OG KONFIGURATION

Det er vigtigt, at montøren læser alle informationer i dette
kapitel efter hinanden, og at systemet indstilles, så det er
anvendeligt.

2

Indstilling af pumpedrift
P2 P1

P2 P1

3
BEMÆRK

4

5

1

Enhed

2

Bagerste del af den digitale styreenhed

Første ibrugtagning ved lav udendørs
omgivelsestemperatur

3

Forreste del af den digitale styreenhed

4

Ledninger trukket bagfra

5

Ledninger trukket fra oven

6

Lav et hak i den del, som ledningen skal føres igennem, med
en bidetang el.lign.

Tilslut terminalerne for oven på den forreste del af den digitale
styreenhed med terminalerne inde i enheden (P1 til 16, P2 til
16a).
BEMÆRK

4

For indstilling af pumpehastighed, se "Indstilling af
pumpehastighed" på side 17.

■

Træk ledningerne, så der er afstand til
strømforsyningens ledninger, for at undgå
elektrisk støj (ekstern støj).

■

Fjern afskærmningen på den
del, der skal passere inde i
styreenhedens kabinet ( l ).

Under opstart og når vandtemperaturen er lav, er det vigtigt, at
vandet opvarmes gradvist. Hvis man undlader dette, kan det medføre
revner i betongulve på grund af en for hurtig temperaturændring.
Kontakt den ansvarlige hos den virksomhed, der har udført
betonstøbningen for yderligere detaljer.
For at opnå gradvis opvarmning kan man sænke den laveste
temperatur på afgangsvandet til en værdi mellem 25°C og 37°C ved
at justere indstillingen på opstillingsstedet [9-01] (Opvarmning
kontrolpunkt nedre grænse). Se "Indstillinger på stedet" på side 18.

Kontrol før brug
Kontrol før første start
Afbryd strømforsyningen, før du etablerer forbindelser.

Sæt den øverste del på den digitale styreenhed igen.
Pas på ikke
monteringen.

at

klemme

ledningerne

under

Montér først klemmerne i bunden.

1

Kontrollér følgende efter installation af enheden, før der tændes for
afbryderen:
1

Ledningsføring på stedet
Man skal sikre sig, at ledningsføringen på stedet er udført i
henhold til de anvisninger og vejledninger, der er beskrevet i
kapitel "Ledningsføring på stedet" på side 11, i henhold til
ledningsdiagrammerne og i henhold til europæiske og nationale
bestemmelser.

2

Sikringer eller beskyttelsesindretninger
Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede beskyttelsesanordninger er af den størrelse og type, som er angivet i kapitel
"Tekniske specifikationer" på side 25. Hverken sikringer eller
beskyttelsesindretninger må være frakoblede.

3

Jordforbindelse
Kontroller, at jordledningerne er korrekt tilsluttet, og at
jordklemmerne er spændt.

4

Intern ledningsføring
Se efter, om der er løse forbindelser eller beskadigede elektriske
komponenter i el-boksen.

5

Fastgørelse
Kontrollér, at enheden er korrekt fastgjort for at undgå unormal
støj og vibrationer, når enheden startes.

6

Beskadiget udstyr
Kontrollér enheden indvendigt for beskadigede komponenter
eller klemte rør.

7

Kølemiddellækage
Kontrollér enheden indvendigt for kølemiddellækage. Hvis der er
opstået en kølemiddellækage, skal man kontakte forhandleren.
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8

■ Ved mulig faseskift efter en midlertidig strømafbrydelse, og
hvis strømmen afbrydes og tilsluttes, når anlægget er i drift,
skal man installere et kredsløb til beskyttelse mod faseskift
på installationsstedet. Dette forekommer ikke, når man
bruger generatorer. Hvis enheden kører med faseskift, kan
det beskadige kompressoren og andre komponenter.

Strømforsyning spænding
Kontrollér strømforsyningen/spændingen på det lokale
strømpanel. Spændingen skal svare til den spænding, der er
angivet på enhedens identifikationsmærkat.

9

Udluftningsventil
Kontrollér, at udluftningsventilen er åben (mindst 2 omgange).

10

Overtryksventil
Kontrollér, at enheden er helt fyldt med vand ved at aktivere
overtryksventilen. Der skal trænge vand ud, ikke luft.

11

Spærreventiler
Kontrollér, at spærreventilerne er helt åbne.
Hvis systemet er i drift med lukkede ventiler, beskadiges
pumpen!

12

Ved manglende fase i forbindelse med W1 enheder vises "E7"
eller "U2" på indendørsenhedens fjernbetjening.
Drift er ikke mulig hvis dette forekommer. Hvis det sker, skal man
afbryde strømmen, kontrollere ledningerne igen og bytte om på
to af de tre elektriske ledninger. (Hvis ikke drift er mulig, må man
under ingen omstændigheder tvinge den elektromagnetiske
kontaktor over på 'til'.)

Indstilling af pumpehastighed

Beskyttelse mod frost

Pumpehastigheden
kan
vælges
"Hovedkomponenter" på side 7).

Man skal sikre, at enheden er beskyttet mod frost, hvis den
opstilles i områder med koldt klima (omgivende temperatur kan
komme under 0°C), enten med brug af varmekabel eller ved
påfyldning af glycol i vandet.

Standardindstillingen er højeste hastighed (I). Hvis vandflowet i
systemet er for højt (eksempelvis støj fra cirkulerende vand i
installationen), kan man sænke hastigheden (II).

Se også "Beskyttelse af vandkredsen mod frost" på side 10.
13

■

BEMÆRK

Greb til hovedafbryder
Montér grebet til hovedafbryderen og spænd skruerne, så der
kan etableres strømforsyning til enheden.

14

Beskyttelseskappe(r)
Der skal monteres beskyttelseskappe(r) til højre for hovedafbryderen, når der er tilsluttet til ledningsføringen på
opstillingsstedet.

på

pumpen

(se

Hastighedsskalaen på pumpen viser 3 hastighedsindstillinger. Der findes dog kun 2 hastighedsindstillinger: lav hastighed og høj hastighed. Den
viste medium hastighedsindstilling på hastighedsskalaen er den samme som lav hastighed.

Det tilgængelige eksterne statiske tryk (ESP, udtrykt i kPa) i forhold til
vandflowet (l/min) vises på grafen nedenfor.
70
65

Opstart af enheden

Når der er tændt for strømforsyningen til enheden, vises "88" på
brugerinterfacet under initialisering, hvilket kan vare op til 30
sekunder. Under denne proces kan man ikke benytte
brugerinterfacet.

Fejldiagnose ved første installation
■

45
40
35

Hvis der ikke vises noget på fjernbetjeningen (den aktuelt
indstillede temperatur vises ikke), skal man kontrollere for
følgende uregelmæssigheder, før man kan tyde mulige fejlkoder.

30

■ Afbrydelse eller ledningsfejl (mellem strømforsyning og
enhed, mellem enhed og fjernbetjening).

20

■ Sikringen på udendørsenhedens printplade er defekt.
■

50

ESP [kPa]

2

55

Hvis fjernbetjeningen viser "E3", "E4" eller "L8" som en fejlkode,
er det muligt, at enten spærreventilerne er lukkede, eller at
luftindtaget eller luftudtaget er blokeret.

■

Hvis fejlkoden
"U2" vises på fjernbetjeningen, skal man
kontrollere, om spændingen er konstant.

■

Hvis fejlkoden "L4" vises på fjernbetjeningen, kan luftindtaget
eller luftudtaget være blokeret.

■

Føleren til beskyttelse mod faseskift på dette produkt fungerer
kun i initialiseringsfasen efter afbrydelse af strømmen.
Føleren til beskyttelse mod faseskift er beregnet til at stoppe
anlægget, hvis der er uregelmæssigheder, når anlægget startes.

II

Slå enhedens hovedafbryder til.

I

1

60

25

15
10
5
0
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
[l/min]

■ Når føleren til beskyttelse mod faseskift tvinger enheden til at
standse, skal man kontrollere for manglende faser. Hvis dette
er tilfældet, skal man afbryde strømforsyningen til enheden
og bytte om på to af de tre faser. Tænd for strømmen igen og
start enheden.
■ Detektering af faseskift udføres ikke, mens anlægget kører.
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Detaljeret beskrivelse

Indstillinger på stedet

[0] Niveau for brugeradgang
Enheden bør justeres af montøren, så den passer til omgivelserne på
opstillingsstedet (udendørs klima, installerede komponenter osv.) og
til brugerens behov. Her findes der et antal såkaldte 'field settings'
(indstillinger på opstillingsstedet). Disse indstillingsværdier er
tilgængelige og programmerbare via brugerinterfacet.
Hver field setting er tildelt et 3-cifret tal eller en kode, eksempelvis
[5-03], som vises på displayet på brugerinterfacet. Det første ciffer [5]
viser den 'første kode' eller gruppe af indstillingsværdier. Det andet
og tredje ciffer [03] viser sammen den 'anden kode'.
Der findes en liste med alle 'field settings' og standardværdier under
"Tabel over indstillinger på stedet/field settings" på side 21. I samme
liste har vi indsat 2 kolonner til registrering af data og værdi for
ændrede field settings, der ikke svarer til standardværdien.
Der findes en detaljeret beskrivelse under "Detaljeret beskrivelse" på
side 18.

Fremgangsmåde

Hvis det er påkrævet, kan visse knapper på brugerinterfacet gøres
utilgængelige for brugeren.
Der findes tre niveauer for brugeradgang (se tabellen nedenfor). Skift
mellem niveau 1 og niveau 2/3 foretages ved at trykke samtidigt på
knapperne pfi og pfj og straks efter samtidigt på
knapperne s og ba og ved at holde alle 4 knapper trykket ned i
mindst 5 sekunder (i normal drift). Dette vises ikke på
brugerinterfacet. Når niveau 2/3 er valgt, bestemmes det faktiske
niveau for brugeradgang — enten niveau 2 eller niveau 3 — af field
setting [0-00].
Niveau for brugeradgang
Knap

o

driftsklar

driftsklar

driftsklar

h/c

driftsklar

driftsklar

driftsklar

w

– ikke tilgængelig –

Knapper til
temperaturjustering
(sanitet)

wbi
wbj

– ikke tilgængelig –

Knapper til
temperaturjustering

bgi
bgj

driftsklar

pf
i
pf
j

driftsklar

1
2

<

driftsklar

Knap til timerindstilling til/fra

pr

driftsklar

Knap for støjsvag drift

s

driftsklar

Knap for vejrafhængigt
kontrolpunkt

ba

driftsklar

z

driftsklar

Knap programmering

Knap inspektion/testdrift

1

Tryk på z knappen i minimum 5 sekunder for at indlæse FIELD
SET MODE.
Symbolet $ (3) vises. Den aktuelt valgte kode for
indstilling/field setting vises ; (2), med den indstillede værdi
vist til højre - (1).

2

Tryk på bgi knappen for at vælge den passende første
kode for indstilling.

3

Tryk på bgj knappen for at vælge den passende anden
kode for indstilling.

4

Tryk på pfi knappen og pfj knappen for at
ændre værdien af den valgte indstilling/field setting.

5

Gem den nye værdi ved at trykke på pr knappen.

6

Gentag trin 2 til 4 for at ændre andre indstillinger, hvis det er
påkrævet.

7

Når du er færdig, skal du trykke på "z" knappen for at forlade
FIELD SET MODE.
BEMÆRK

Ændringer i en specifik indstilling lagres kun, når man
trykker på pr knappen. Hvis man går til en ny
indstillingskode eller trykker på z knappen, annulleres
den ændring, man har foretaget.

BEMÆRK

■

Før enheden forlader fabrikken, er værdierne
blevet indstillet som vist under "Tabel over
indstillinger på stedet/field settings" på side 21.

■

Når man forlader FIELD SET MODE, kan "88"
blive vist på LCD'en på brugerinterfacet, mens
enheden initialiseres.
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3

Tænd/sluk-knap

Knapper til
tidsindstilling

3

2

Knap til ændring af/
drift
Knap til opvarmning af
vand (sanitet)

Gå frem som følger for at ændre en eller flere indstillinger.

1

driftsklar

driftsklar

driftsklar
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[1] Vejrafhængigt kontrolpunkt (kun modeller med varmepumpe)

[9] Kontrolpunkter for køling og opvarmning

Field settings for det vejrafhængige kontrolpunkt definerer parametre
for vejrafhængig styring af enheden. Når vejrafhængig styring er
aktiv, bestemmes vandtemperaturen automatisk afhængigt af
udetemperaturen. Koldere udetemperatur vil medføre varmere vand
og omvendt. Under vejrafhængig styring har brugeren mulighed for at
hæve eller sænke target-vandtemperaturen med maks. 5°C. Se
betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger om vejrafhængig
styring.

Formålet med denne indstilling/field setting er at hindre brugeren i at
vælge en forkert (for varm eller for kold) temperatur på
afgangsvandet. Her kan man konfigurere intervallet for kontrolpunktet
for varmetemperaturen og intervallet for kontrolpunktet for
køletemperaturen, som er tilgængeligt for brugeren.
Ved køling i gulv er det vigtigt at begrænse min. temperatur
på afgangsvand ved køling (indstilling på opstillingssted af
parameter
[9-03])
til
16~18°C
for
at
hindre
kondensdannelse på gulvet.

■ [1-00] Lav omgivende temperatur (Lo_A): lav udetemperatur.
■ [1-01] Høj omgivende temperatur (Hi_A): høj udetemperatur.

■ [9-00] Opvarmning kontrolpunkt øvre grænse:
temperatur på afgangsvandet ved opvarmning.

■ [1-02] Kontrolpunkt ved lav omgivende temperatur (Lo_Ti):
target-temperatur for udgående vand, når udetemperaturen
er lig med eller under lav omgivende temperatur (Lo_A).
Bemærk, at Lo_Ti værdien bør være højere end Hi_Ti, ved
koldere udetemperatur (dvs. Lo_A) er varmere vand
påkrævet.

■ [9-01] Opvarmning kontrolpunkt nedre grænse: minimum
temperatur på afgangsvandet ved opvarmning.
■ [9-02] Køling kontrolpunkt øvre grænse: maks. temperatur på
afgangsvandet ved køling.

■ [1-03] Kontrolpunkt ved høj omgivende temperatur (Hi_Ti):
target-temperatur for udgående vand, når udetemperaturen
er lig med eller højere end høj omgivende temperatur (Hi_A).
Bemærk, at Hi_Ti værdien bør være lavere end Lo_Ti, ved
varmere udetemperatur (dvs. Hi_A) er vand med en lavere
temperatur tilstrækkeligt.
Tt

■ [9-03] Køling kontrolpunkt nedre grænse:
temperatur på afgangsvandet ved køling.

■ [9-04] Indstilling af overskridelse: Definerer, hvor meget
vandtemperaturen må stige over kontrolpunktet, før
kompressoren standser. Denne funktion kan kun anvendes i
varmedrift.

Med denne indstilling kan man vælge den ønskede støjsvage drift.
Der findes to former for støjsvag drift: støjsvag drift A og støjsvag
drift B.

+ 05
00

Hi_Ti

Shift value

– 05

Lo_A

Hi_A

Tt

Target-vandtemperatur

TA

Omgivende (udendørs) temperatur

TA

I støjsvag drift A, har støjsvag drift af enheden prioritet under alle
omstændigheder. Ventilator- og kompressorhastighed (og dermed
effekt) begrænses til en vis procentdel af hastigheden ved normal
drift. I visse tilfælde kan dette resultere i nedsat effekt.
I støjsvag drift B, kan støjsvag drift ignoreres, hvis systemet fordrer
højere effekt. Dette kan i visse tilfælde resultere i en mindre støjsvag
drift af enheden, for at systemet kan levere den fordrede effekt.
■ [A-00] Støjsvag drift type: definerer, om der er valgt støjsvag
drift A (0) eller støjsvag drift B (2).

= Skift værdi

■ [A-01] Parameter 01: du skal ikke ændre denne indstilling.
Lad den blive på standardværdien.

[3] Auto genstart
Når strømforsyningen genoptages efter en afbrydelse, vil auto
genstart-funktionen reaktivere de indstillinger på brugerinterfacet, der
var gældende ved strømafbrydelsen.
Det anbefales derfor, at man aktiverer auto genstartfunktionen.

Bemærk, at hvis denne funktion er deaktiveret, vil timer-indstillingen
ikke blive aktiveret, når strømforsyningen til enheden genoptages
efter strømsvigt. Tryk på pr knappen for at aktivere timerindstillingen igen.
■ [3-00] Status: definerer, om auto-genstart funktionen er på
ON (0) eller OFF (1).
BEMÆRK

Hvis strømforsyningen med reduceret pris pr. kWh er
af typen, hvor strømforsyningen afbrydes, skal autogenstart funktionen altid være aktiveret.
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minimum

[A] Støjsvag drift

Lo_Ti

BEMÆRK

maks.

Indstil ikke andre værdier end de nævnte.
[C] Alarm-output logik for EKRP1HB
■

[C-01] Definerer logikken for alarm-output på EKRP1HB
printkortet for fjernalarm input/output.
Hvis [C-01]=0, vil alarm-output aktiveres, når der forekommer en
alarm (standard).
Hvis [C-01]=1, vil alarm-output ikke aktiveres, når der
forekommer en alarm. Indstillingen på opstillingsstedet gør det
muligt at skelne mellem detekteringen af en alarm og af en
strømafbrydelse på enheden.

[C-01]

Alarm

Ingen alarm

Ingen
strømforsyning
til enheden

0
(standard)

Lukket output

Åbent output

Åbent output

1

Åbent output

Lukket output

Åbent output
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[D] Strømforsyning med reduceret pris pr. kWh
■

Hvis [D-01]=1 eller 2 og signalet fra el-selskabet om reduceret
pris pr. kWh modtages, afbrydes følgende enheder:
[D-00]

■

Kompressor

0 (standard)

Tvungen frakobling

1

Tvungen frakobling

2

Tvungen frakobling

3

Tvungen frakobling

BEMÆRK

[D-00] indstillinger 1, 2 og 3 er kun relevante, hvis
strømforsyning med reduceret pris pr. kWh er af
den type, hvor strømforsyningen ikke afbrydes,

[D-01] Definerer, hvorvidt enheden er tilsluttet en strømforsyning
med reduceret pris pr. kWh, eller ej.
Hvis [D-01]=0, er enheden tilsluttet en normal strømforsyning
(standardværdi).
Hvis [D-01]=1 eller 2, er enheden tilsluttet en strømforsyning
med reduceret pris pr. kWh. I dette tilfælde er en specifik
installation af ledninger påkrævet, som forklaret i "Tilslutning til
en strømforsyning med reduceret pris pr. kWh" på side 14.
Når parameter [D-01]=1 på det tidspunkt, hvor signalet om
reduceret pris pr. kWh sendes fra el-selskabet, åbner kontakten
og enheden går på tvungen frakobling(1).
Når parameter [D-01]=2 på det tidspunkt, hvor signalet om
reduceret pris pr. kWh sendes fra el-selskabet, lukker kontakten
og enheden går på tvungen frakobling(2).

[E] Udlæsning af information fra enheden
■

[E-00] Udlæsning af software-version (eksempel: 23)

■

[E-01] Udlæsning af EEPROM-version (eksempel: 23)

■

[E-02] Udlæsning af identifikation af enhedsmodel
(eksempel: 11)

■

[E-03] Udlæsning af temperatur på flydende kølemiddel

■

[E-04] Udlæsning af temperatur på indgangsvand
BEMÆRK

[E-03] og [E-04] udlæsninger opdateres ikke
konstant. Temperatur-udlæsninger opdateres kun
efter gennemgang af de første koder for
indstillinger på opstillingsstedet.

(1) Når signalet frigives igen, lukker den spændingsfri kontakt, og enheden
kører igen. Det anbefales derfor, at auto genstart-funktionen er aktiveret.
Se "[3] Auto genstart" på side 19.
(2) Når signalet frigives igen, åbner den spændingsfri kontakt, og enheden
kører igen. Det anbefales derfor, at auto genstart-funktionen er aktiveret.
Se "[3] Auto genstart" på side 19.
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Tabel over indstillinger på stedet/field settings
Montør-indstilling afvigende fra standardværdi
Første Anden
kode kode

Indstillingsnavn

0

Niveau for brugeradgang

1

Vejrafhængigt kontrolpunkt

00

Niveau for brugeradgang

Interval

Trin

Enhed

3

2/3

1

—

1

°C

01

Høj omgivende temperatur (Hi_A)

15

10~20

1

°C

02

Kontrolpunkt ved lav omgivende temperatur
(Lo_Ti)

40

25~55

1

°C

03

Kontrolpunkt ved høj omgivende temperatur
(Hi_Ti)

25

25~55

1

°C

0 (ON)

0/1

—

—

55

37~55

1

°C

00

Status

4

ikke tilgængelig

5

ikke tilgængelig

6

ikke tilgængelig

7

ikke tilgængelig

8

ikke tilgængelig

9

Intervaller for kontrolpunkt køling og opvarmning
00

Kontrolpunkt opvarmning øvre grænse

01

Kontrolpunkt opvarmning nedre grænse

15

15~37

1

°C

02

Kontrolpunkt køling øvre grænse

22

18~22

1

°C

03

Kontrolpunkt køling nedre grænse

5

5~18

1

°C

04

Indstilling af overskridelse

2

1~4

1

°C

Støjsvag drift
00

Støjsvag drift type

0

0/2

—

—

01

Parameter 01

3

—

—

—

Alarm-output logik for EKRP1HB
00

Finder ikke anvendelse. Undlad at ændre
standard-værdien!

0

—

—

—

01

Output-logik på EKRP1HB printkortet for
fjernalarm input/output

0

0/1

—

—

0 (OFF)

0/1/2

—

—

0

—

—

—

Strømforsyning med reduceret pris pr. kWh
00

ikke tilgængelig

01

Tilslutning af enhed til en strømforsyning med
reduceret pris pr. kWh

02

Finder ikke anvendelse. Undlad at ændre
standard-værdien!

Udlæsning af information fra enheden
00

Software-version

Read
only

—

—

—

01

EEPROM-version

Read
only

—

—

—

02

Identifikation af enhedsmodel

Read
only

—

—

—

03

Temperatur på flydende kølemiddel

Read
only

—

—

°C

04

Indgangsvandets temperatur

Read
only

—

—

°C
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Standardværdi

–20~5

Auto genstart

E

Værdi

–10

ikke tilgængelig

D

Dato

Lav omgivende temperatur (Lo_A)

3

C

Værdi

00

2

A

Dato
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TESTKØRSEL

VEDLIGEHOLDELSE

OG SLUTKONTROL

Montøren skal kontrollere, om enheden fungerer korrekt efter endt
installation.

Der skal jævnligt udføres forskelligt kontrol- og inspektionsarbejde på
enheden og ledningsføringen på stedet for at sikre optimal drift af
enheden.

Testkørsel (manuel)

■

Sluk altid for afbryderen på strømpanelet, fjern
sikringerne eller åbn enhedens beskyttelsesindretninger, før der udføres vedligeholdelse af eller
reparation på enheden.

■

Kontrollér, at strømforsyningen til enheden også er
slået fra, inden du påbegynder vedligeholdelse af eller
reparation på enheden.

Om nødvendigt kan montøren til enhver tid foretage en manuel
testkørsel for at kontrollere, om køling og opvarmning kører korrekt.

Fremgangsmåde
1

Tryk på z knappen 4 gange, således at t symbolet vises.

2

Alt efter model, skal man teste varmedrift eller køledrift eller
begge på følgende måde (hvis ikke man foretager sig noget, vil
brugerinterface gå tilbage til normal drift efter 10 sekunder, eller
hvis man trykker på z knappen en gang):
•

•

3

For test af varmedrift skal man trykke på
således at h symbolet vises. Tryk på y
starte testkørsel.
For test af køledrift skal man trykke på
således at c symbolet vises. Tryk på y
starte testkørsel.

h/c knappen,
knappen for at
h/c knappen,
knappen for at

Testkørslen slutter automatisk efter 30 minutter, eller når den
indstillede temperatur nås. Man kan standse testkørslen
manuelt ved at trykke en gang på z knappen. Hvis der er
defekte forbindelser eller driftsfejl, vises en fejlkode på
brugerinterfacet. Hvis ikke, går brugerinterfacet tilbage til normal
drift.

4

Vær opmærksom på, at visse dele på enheden kan være ekstremt
varme.

Køleenhed
Det beskrevne kontrolarbejde skal foretages mindst en gang om
året af kvalificeret personale.
1

Vandtryk
Kontrollér, at vandtrykket er over 0,3 bar. Påfyld vand om
nødvendigt.

2

Vandfilter
Rengør vandfilteret.

3

Overtryksventil vandtryk
Kontrollér, at overtryksventilen fungerer korrekt, ved at dreje det
røde greb på ventilen mod uret.

For afhjælpning af fejlkoder, se "Fejlkoder" på side 24.
BEMÆRK

For visning af senest afhjulpne fejlkode skal man
trykke på z knappen 1 gang. Tryk på z knappen igen
4 gange for at komme tilbage til normal drift.

BEMÆRK

Det er ikke muligt at lave testkørsel, hvis der er
tvungen drift via enheden. Hvis tvungen drift startes
under testkørsel, vil testkørslen blive afbrudt.

Slutkontrol

■ Hvis ikke du hører en klaprende lyd, skal du kontakte din
forhandler.
■ Hvis vandet løber ud af enheden skal du lukke
spærreventilerne ved vandindtaget og ved vandudtaget først
og herefter kontakte din forhandler.
4

Slange til overtryksventil
Kontrollér, om slangen til overtryksventilen sidder korrekt, så
den kan lede vandet væk.

5

Luftvarmeveksler
Fjern støv og andre urenheder fra køleribberne ved hjælp af en
børste eller en blæser. Blæs fra indersiden af enheden. Pas på
ikke at bøje eller beskadige ribberne.

Læs følgende anbefalinger, før der tændes for enheden:
■

■

Luk alle enhedens frontpaneler og sæt dækslet på enheden, når
installationen er færdig, og alle de nødvendige indstillinger er
foretaget.

6

■ Rens motorens kølegitter.

El-boksens servicepanel må kun åbnes af en autoriseret
installatør i forbindelse med vedligeholdelse.

BEMÆRK

Bemærk, at den nødvendige indgangseffekt kan være
højere end anført på enhedens fabriksskilt i det første
stykke tid, hvor enheden kører. Dette skyldes
kompressoren, som kræver en tilkøringstid på 50
timer, før den kører normalt og får et stabilt
strømforbrug.

Ventilatormotor
■ Kontrollér, om der er unormal støj eller vibrationer. Hvis
ventilatoren eller motoren er beskadiget, skal du kontakte
den lokale Daikin-forhandler.

7

Enhedens el-boks
Foretag en grundig visuel inspektion af el-boksen og se efter,
om der er defekter såsom løse forbindelser eller fejl på
ledningsføring.

8

Ved anvendelse af glycol
Man skal dokumentere glycol-koncentrationen og pH-værdien i
systemet mindst en gang om året.
■ En pH-værdi under 8,0 indikerer en betydelig reduktion af
inhibitorer, og at der skal tilsættes yderligere inhibitorer.
■ Hvis pH-værdien er under 7,0, er glycolen blevet oxideret, og
man skal i dette tilfælde tømme og gennemskylle systemet
grundigt, før der opstår alvorlige skader.
Sørg for at bortskaffe glycol-opløsningen i henhold til relevante
lokale bestemmelser og relevant national lovgivning.
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Symptom 2: Enheden tændt, men kompressoren starter ikke
(opvarmning)

Digital styreenhed
Den digitale styreenhed skal ikke vedligeholdes.
Fjern smuds med en blød fugtig klud.

MULIGE ÅRSAGER

AFHJÆLPNING

Indstillinger for strømforsyning med
reduceret pris pr. kWh stemmer ikke
overens med de elektriske
tilslutninger.

Hvis [D-01]=1 eller 2, er en specifik
installation af ledninger påkrævet,
som vist i "Tilslutning til en
strømforsyning med reduceret pris
pr. kWh" på side 14. Andre korrekt
installerede konfigurationer er
mulige, men de skal passe til typen
af strømforsyning med reduceret pris
pr. kWh på dette specifikke
opstillingssted.

Signalet om reduceret pris pr. kWh
er sendt fra el-selskabet.

Vent, indtil strømforsyningen er
retableret.

FEJLFINDING
Dette afsnit indeholder nyttige oplysninger til brug ved fejlfinding, og
når der skal løses problemer i forbindelse med enheden.

Generelle retningslinjer

Symptom 3: Pumpen støjer (kavitation)

Gennemgå enheden for synlige tegn på defekter, som f.eks. løse
forbindelse eller defekte ledninger, før fejlfindingen påbegyndes.
Læs dette kapitel omhyggeligt, før du kontakter forhandleren. Det kan
spare både tid og penge.

MULIGE ÅRSAGER
Der er luft i systemet.

Foretag udluftning.

Vandtrykket ved pumpeindgangen er
for lavt.

• Kontrollér på manometeret, at der er
tilstrækkeligt vandtryk. Vandtrykket
skal være >0,3 bar (vandet er koldt),
>>0,3 bar (vandet er varmt).
• Kontrollér, at manometeret ikke er
defekt.
• Kontrollér, at ekspansionsbeholderen
ikke er defekt.
• Kontrollér, at indstillingen af
fortrykket i ekspansionsbeholderen
er korrekt (se "Indstilling af fortryk i
ekspansionstanken" på side 9).

Husk, at enhedens hovedafbryder altid skal være slået fra,
når der udføres inspektion ved enhedens el-boks.
Stop enheden, når en sikkerhedsindretning aktiveres, og find ud af,
hvorfor sikkerhedsindretningen blev aktiveret, før den nulstilles.
Sikkerhedsindretninger må under ingen omstændigheder parallelforbindes, og værdierne må ikke afvige fra fabriksindstillingerne. Ring
til forhandleren, hvis årsagen til problemet ikke kan findes .
Hvis ikke overtryksventilen fungerer korrekt, og hvis den skal
udskiftes, skal du altid sætte den fleksible slange på den nye
overtryksventil igen for at undgå, at der drypper vand ud af enheden!
BEMÆRK

Hvis der er problemer med sættet med fjernalarm
(ekstraudstyr), kan du få oplysninger i afsnittet om
fejlfinding i sættets installationsvejledning.

AFHJÆLPNING

Symptom 4: Overtryksventilen for vandtryk åbner
MULIGE ÅRSAGER

AFHJÆLPNING

Ekspansionsbeholderen er defekt.

Udskift ekspansionsbeholderen.

Vandmængden i installationen
er for høj.

Kontrollér, at vandmængden i
installationen er under
maksimumsværdien (se "Kontrol af
vandmængde og fortryk i
ekspansionsbeholderen" på side 9).

Generelle symptomer
Symptom 5: Overtryksventilen for vandtryk lækker
Symptom 1: Enheden er slået til (y LED lyser), men enheden opvarmer
eller køler ikke som forventet
MULIGE ÅRSAGER

AFHJÆLPNING

Indstillingen af temperaturen er
forkert.

Kontrollér styreenhedens
kontrolpunkt.

Vandgennemstrømningen er for lav.

• Kontrollér, om alle spærreventiler i
vandkredsen er helt åbne.
• Kontrollér, om vandfilteret skal
rengøres.
• Kontrollér, at der ikke er luft i
systemet (udluftning).
• Kontrollér på manometeret, at der er
tilstrækkeligt vandtryk. Vandtrykket
skal være >0,3 bar (vandet er koldt),
>>0,3 bar (vandet er varmt).
• Kontrollér, at pumpehastigheden er
indstillet til højeste hastighed.
• Kontrollér, om der er revner i
ekspansionsbeholderen.
• Kontrollér, at modstanden i
vandkredsen ikke er for høj for
pumpen (se "Indstilling af
pumpehastighed" på side 17).

Vandmængden i installationen er for
lav.

Installationsvejledning
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MULIGE ÅRSAGER
Vandafgangen på overtryksventilen
er blokeret af smuds.

AFHJÆLPNING
Kontrollér, at overtryksventilen
fungerer korrekt, ved at dreje det
røde greb på ventilen mod uret.
• Hvis ikke du hører en klaprende lyd,
skal du kontakte din forhandler.
• Hvis vandet løber ud af enheden skal
du lukke spærreventilerne ved
vandindtaget og ved vandudtaget
først og herefter kontakte din
forhandler.

n", når man trykker på
Symptom 6: Brugerinterfacet viser "n
visse knapper
MULIGE ÅRSAGER
Det aktuelle niveau for
brugeradgang er indstillet til et
niveau, som forhindrer brug af den
aktiverede knap.

AFHJÆLPNING
Foretag ændringer af field setting for
"niveau for brugeradgang" ([0-00], se
"Indstillinger på stedet" på side 18.

Kontrollér, at vandmængden i
installationen er over
minimumsværdien (se "Kontrol af
vandmængde og fortryk i
ekspansionsbeholderen" på side 9).
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Fejlkoder
Når en sikkerhedsindretning aktiveres,
brugerinterfacet, og der vises en fejlkode.

blinker

LED

på

Fejlkode

Fejlårsag

Afhjælpning

E3

Unormalt højt tryk

Kontrollér, om enheden kører
inden for driftsområdet (se
"Tekniske specifikationer" på
side 25).
Kontakt forhandleren.

E4

Aktivering af lavtrykssensor

Kontrollér, om enheden kører
inden for driftsområdet (se
"Tekniske specifikationer" på
side 25).
Kontakt forhandleren.

E5

Aktivering af kompressor
overbelastning

Kontrollér, om enheden kører
inden for driftsområdet (se
"Tekniske specifikationer" på
side 25).
Kontakt forhandleren.

E7

Fejl blokeret ventilator (ventilator
blokeret)

Kontrollér, om ventilatoren er
blokeret af smuds. Hvis ikke
ventilatoren er blokeret af
smuds, skal du kontakte din
forhandler.

E9

Defekt på den elektroniske
ekspansionsventil

Kontakt forhandleren.

F3

Afgangstemperatur for høj (f.eks.
på grund af blokering af spiral)

Rengør spiralen. Hvis spiralen er
ren, skal du kontakte din
forhandler.

H3

Defekt på HPS-system

Kontakt forhandleren.

H9

Fejl på udendørs
termomodstand (udendørs
termomodstand defekt)

Kontakt forhandleren.

J1

Fejl på trykføler

Kontakt forhandleren.

J3

Fejl på termomodstand ved
afgangsrør

Kontakt forhandleren.

J5

Fejl på termomodstand ved
sugerør på enhed

Kontakt forhandleren.

J6

Aircoil-termomodstand
detektering af frost, defekt

Kontakt forhandleren.

J7

Aircoil-termomodstand
gennemsnitlig temperatur, defekt

Kontakt forhandleren.

J8

Fejl på termomodstand ved
væskerør på enhed

Kontakt forhandleren.

L4

Fejl på elektriske komponenter

Kontakt forhandleren.

L5

Fejl på elektriske komponenter

Kontakt forhandleren.

L8

Fejl på elektriske komponenter

Kontakt forhandleren.

L9

Fejl på elektriske komponenter

Kontakt forhandleren.

LC

Fejl på elektriske komponenter

Kontakt forhandleren.

P1

Fejl på printkort

Kontakt forhandleren.

P4

Fejl på elektriske komponenter

Kontakt forhandleren.

PJ

Fejl på indstilling af kapacitet

Kontakt forhandleren.

U0

Kølemiddelfejl (kølemiddel
lækker)

Kontakt forhandleren.

U1

Strømforsyningskabler er
tilsluttet i modfase i stedet for i
normal fase.

Tilslut strømforsyningskablerne
i normal fase. To af de tre
strømforsyningskabler (L1, L2 og
L3) ændres til korrekt fase.

En liste over alle driftsfejl og afhjælpning heraf kan ses i tabellen
nedenfor.
Nulstil sikkerhedsindretningen ved at slukke for enheden (OFF) og
herefter tænde for den igen (ON).
Vejledning i, hvordan man slukker for enheden (OFF)
Brugerinterface-tilstand
(opvarmning/køling =)

Tryk på y knappen

ON

1 gang

ON

1 gang

FRA

—

FRA

—

Hvis ikke sikkerhedsindretningen nulstilles på denne måde, skal du
kontakte din forhandler.
Fejlkode

80

81

89

7H

Fejlårsag

Afhjælpning

Fejl på termomodstand til
regulering af indgangsvandets
temperatur (termomodstand
indgangsvand defekt)

Kontakt forhandleren.

Fejl på termomodstand
temperatur på afgangsvand
(defekt sensor for temperatur på
afgangsvand)

Kontakt forhandleren.

Fejl, vandvarmeveksleren fryser
(vandgennemstrømning for lav)

Se fejlkode 7H.

Fejl, vandvarmeveksleren fryser
(for lidt kølemiddel)

Kontakt forhandleren.

Flow-fejl (vandgennemstrømning
for lav eller slet ingen
gennemstrømning, min.
påkrævet
vandgennemstrømning er
16 l/min)

• Kontrollér, om alle
spærreventiler i vandkredsen er
helt åbne.
• Kontrollér, om vandfilteret skal
rengøres.
• Kontrollér, om enheden kører

inden for driftsområdet (se
•
•
•

•
•
•

•

8H

A1

Temperatur på afgangsvand fra
indendørsenheden for høj
(>65°C)
Hydraulik-printkort defekt

"Tekniske specifikationer" på
side 25).
Se også "Påfyldning af vand" på
side 10.
Kontrollér, at der ikke er luft i
systemet (udluftning).
Kontrollér på manometeret, at
der er tilstrækkeligt vandtryk.
Vandtrykket skal være >0,3 bar
(vandet er koldt), >>0,3 bar
(vandet er varmt).
Kontrollér, at pumpehastigheden
er indstillet til højeste hastighed.
Kontrollér, om der er revner i
ekspansionsbeholderen.
Kontrollér, at modstanden i
vandkredsen ikke er for høj for
pumpen (se "Indstilling af
pumpehastighed" på side 17).
Kontrollér, om pumpesikringen
(FU2) og printkortets sikring
(FU1) er gået.

U2

Spændingsfejl hovedkreds

Kontakt forhandleren.

Kontrollér, at varmemodstanden
for afgangsvandet aflæser den
korrekte værdi.

U4

Kommunikationsfejl

Kontakt forhandleren.

U5

Kommunikationsfejl

Kontakt forhandleren.

Kontakt forhandleren.

U7

Kommunikationsfejl

Kontakt forhandleren.

UA

Kommunikationsfejl

Kontakt forhandleren.

A5

For lav (ved køling) eller for høj
(ved opvarmning)
køletemperatur (målt ved R13T)

Kontakt forhandleren.

C0

Fejl på
gennemstrømningskontakt
(gennemstrømningskontakten
forbliver lukket, når pumpen er
standset)

Kontrollér, at
gennemstrømningskontakten
ikke er tilstoppet med smuds.

C4

Fejl på termomodstand
varmeveksler (defekt
temperaturføler på
varmeveksler)

Kontakt forhandleren.

E1

Kompressor-printkort defekt

Kontakt forhandleren.
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TEKNISKE

SPECIFIKATIONER

Generelt
V3 modeller (1~)
W1 modeller (3N~)
EWAQ009 EWAQ010 EWAQ011 EWYQ009 EWYQ010 EWYQ011 EWAQ009 EWAQ011 EWAQ013 EWYQ009 EWYQ011 EWYQ013

Nominel kapacitet
Se tekniske data
Se tekniske data
1418 x 1435 x 382

Se tekniske data
Se tekniske data
1418 x 1435 x 382

180 kg
185 kg

180 kg
185 kg

G 5/4" FBSP(a)
Slangenippel
Ø9,5 mm (3/8 tomme)
Ø15,9 mm (5/8 tomme)

G 5/4" FBSP(a)
Slangenippel
Ø9,5 mm (3/8 tomme)
Ø15,9 mm (5/8 tomme)

• køling
• opvarmning

Dimensioner H x B x D
Vægt
• maskinens vægt
• driftsvægt

Tilslutninger
• vandindtag/udtag
• vandafledning
• Side med kølevæske
• Side med kølegas

Ekspansionstank
• volumen
• maks. arbejdstryk
(MWP)

10 l

10 l

3 bar

3 bar

vandkølet
2

vandkølet
2

Pumpe
• type
• antal hastighedstrin

Lydtryksniveau(b)
• opvarmning
• køling

—
51 dBA

—
51 dBA

Intern vandvolumen
Overtryksventil
vandkreds
Driftsområde - vandside
• opvarmning
• køling

—
51 dBA

51 dBA
51 dBA

51 dBA
51 dBA

51 dBA
51 dBA

—
51 dBA

—
51 dBA

—
52 dBA

51 dBA
51 dBA

4l

4l

3 bar

3 bar

51 dBA
51 dBA

52 dBA
52 dBA

—
+5~+22°C

+25~+50°C
+5~+22°C

—
+5~+22°C

+25~+50°C
+5~+22°C

—
+10~+46°C

–15~+35°C
+10~+46°C

—
+10~+46°C

–15~+35°C
+10~+46°C

Driftsområde - luftside (RH: 85%)
• opvarmning
• køling

(a) FBSP = Female British Standard Pipe (standardrør engelsk type, hun)
(b) 1 m foran enheden (ingen hindringer)

Elektriske specifikationer
V3 modeller (1~)

W1 modeller (3N~)

230 V 50 Hz 1P
—

400 V 50 Hz 3P
5,8 A

Standardenhed (strømforsyning via enhed)
• Strømforsyning
• nominel driftstrøm
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