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Úvod

Všeobecné informácie

Ďakujeme vám za nákup tohto chladiča Daikin.

Táto jednotka je skonštruovaná pre vonkajšiu inštaláciu a používa sa
na kúrenie alebo chladenie. Jednotka je skonštruovaná na kombiná-
ciu s vetracími jednotkami alebo jednotkami na úpravu vzduchu pre
klimatizačné účely.

Tepelné čerpadlo a verzie len chladenie

Tento model chladičov sa skladá z dvoch hlavných verzií: verzia
tepelného čerpadla (EWYQ) a verzia len chladenie (EWAQ), ktoré sú
k dispozícii v 3 štandardných veľkostiach (5 kW, 6 kW a 7 kW).

Prídavná možnosť ohrievacej pásky OP10

Obidve verzie sú tiež k dispozícii s prídavnou možnosťou ohrievacej
pásky (OP10) pre ochranu vnútorného vodovodného potrubia pri
nízkych vonkajších teplotách.

Rozsah tohto návodu

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

Identifikácia modelu

EWAQ005ACV3P EWYQ005ACV3P
EWAQ005ACV3P EWYQ005ACV3P
EWAQ007ACV3P EWYQ007ACV3P

Balené chladiče vody chladené vzduchom a
balené reverzibilné čerpadlá kúrenia vzduch až voda Návod na inštaláciu

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

NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO ZAPOJENIE ZARIA-
DENIA PRÍP. PRÍSLUŚENSTVA MÔŽE MAŤ ZA
NÁSLEDOK ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
VZNIK SKRATU, NETESNOSTÍ, POŽIARU ALEBO
INÝCH ŠKÔD NA ZARIADENÍ. POUŽÍVAJTE LEN PRÍ-
SLUŠENSTVO VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU DAIKIN,
KTORÉ JE ŠPECIÁLNE URČENÉ PRE POUŽITIE
S TÝMTO ZARIADENÍM. NECHAJTE HO NAINŠTALO-
VAŤ ODBORNÍKOM.

POKIAĽ MÁTE NEJAKÉ POCHYBNOSTI TÝKAJÚCE SA
INŠTALÁCIE ALEBO POUŽITIA, JE NUTNÉ SA VŽDY
SPOJIŤ S VAŠIM PREDAJCOM SPOLOČNOSTI DAIKIN,
ABY VÁM PORADIL A POSKYTOL INFORMÁCIE.

EW A Q 005 AA V3 P -H-

Prídavná možnosť 
ohrievacia páska

Čerpadlo je obsiahnuté

Menovité napätie (1P, 230 V, 50 Hz)

Hlavná/minimálna zmena

Zobrazenie výkonu kúrenia/chladenia (kW)(a)

(a) Viď "Technická špecifikácia" na strane 17, kde nájdete presné hodnoty.

Chladivo R410A

A = len chladenie,
Y = kúrenie a chladenie

Európske chladiče vody
Návod na inštaláciu
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Príslušenstvo

Typický príklad použitia

Tieto príklady použitia sú určené len na účely ilustrácie.

Použitie 1

Použitie na vykúrenie a chladenie miestnosti (bez termostatu).

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

Použitie 2

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

■ Prevádzka čerpadla, kúrenie a chladenie priestorov (chladenie
priestorov a kúrenie s izbovým termostatom vhodným pre
prepínanie chladenie/kúrenie pripojeným k jednotke)

Podľa ročného obdobia si zákazník na izbovom termostate (T)
vyberie chladenie alebo kúrenie. Tento výber nie je možný pri
ovládaní z užívateľského rozhrania.

Ak sa požaduje chladenie/kúrenie priestoru pomocou izbového
termostatu (T), čerpadlo spustí prevádzku a jednotka sa prepne
do "režimu chladenia"/"režimu kúrenia". Aby sa dosiahla cieľová
teplota studenej alebo teplej vody, spustí sa vonkajšia jednotka.

Izbový termostat vykoná nastavenie ZAP/VYP režimu pre-
vádzky kúrenia alebo chladenia a nedá sa to vykonať ovládaním
z používateľského rozhrania jednotky.

Návod na inštaláciu 1

Návod na obsluhu 1

Uzatvárací ventil 2

Nálepka so schémou zapojenia
(vnútorný horný kryt jednotky) 1

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

1

1 Reverzné tepelné čerpadlo 7 Obkročný ventil

2 Doskový výmenník tepla FCU1..3 Jednotka na úpravu 
vzduchu (dodáva 
zákazník)

3 Expanzná nádoba

4 Čerpadlo DC Číslicový regulátor

5 Uzatvárací ventil RT1..3 Izbový termostat 
(dodáva zákazník)6 Ventil s motorovým pohonom 

(dodáva zákazník)

FCU1

M

RT1

FCU2

M

RT2

FCU3

M

RT3

DC
2 3 4 51

5 6

7

1 Reverzné tepelné 
čerpadlo

7 Uzatvárací ventil

FCU1..3 Jednotka na úpravu 
vzduchu (dodáva 
zákazník)

2 Doskový výmenník 
tepla

3 Expanzná nádoba T Izbový termostat alebo 
izbový termostat 
s prepínačom 
chladenie/kúrenie 
(dodáva zákazník)

4 Čerpadlo

5 Uzatvárací ventil

6 Kolektor 
(dodáva zákazník)

Nezabudnite pripojiť vedenia termostatu na správne
svorky (viď "Pripojenie kábla termostatu" na strane 10).

T
62 3 4 51

7

FCU1
FCU2

FCU3
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Prehľad konštrukcie jednotky

Otvorenie jednotky

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

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

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

■ Aby ste mali prístup dovnútra spínacej skrine – napr. pre
pripojenie na mieste inštalácie – musíte odobrať servisný panel
spínacej skrine (3). Preto je nutné uvoľniť dve skrutky a servisný
panel spínacej skrine zdvihnúť.

Hlavné komponenty

1 Spínacia skriňa

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

2 Hlavný vypínač

Hlavný vypínač umožňuje vypnúť elektrické napájanie jednotky.

3 Výmenník tepla

4 Vstupná vodovodná prípojka (1" MBSP)

5 Výstupná vodovodná prípojka (1" MBSP)

6 Čerpadlo

Čerpadlo prečerpáva vodu vo vodovodnom okruhu.

7 Tlakomer

Tlakomer umožňuje odčítať tlak vody vo vodovodnom okruhu.

8 Expanzná nádoba (6 litrov)

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

9 Servisná prípojka expanznej nádoby

Servisná prípojka v prípade potreby umožňuje pripojenie fľaše
so suchým dusíkom na nastavenie predbežného tlaku v expanz-
nej nádobe.

10 Vypúšťací a plniaci ventil (2x)

11 Odvzdušňovací ventil

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

12 Vodný filter

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

Pred odobratím servisného panela spínacej skrine
vypnite elektrické napájanie.

1

2

3

1

3

13b

18

10

2

12

13a

11

7

17

8

4

5

14

15

9

6
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13 Snímače teploty vody

Dva snímače teploty určujú vstupnú teplotu vody (13a) a
výstupnú teplotu vody (13b).

14 Vstup kábla číslicového rregulátora

15 Prívod elektrického napájania

16 Ohrievacia páska OP10 (prídavná možnosť, nie je zobrazená)

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

Bezpečnostné zariadenia

17 Snímač a vypínač prietoku

Spínač prietoku kontroluje prietok vo vodovodnom okruhu a
chráni výmenník tepla pred zamrznutím a čerpadlo pred
poškodením. V prípade, že sa nedosiahne požadovaný mini-
málny prietok, jednotka sa vypne.

18 Ventil spúšťania tlaku

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

Komponenty spínacej skrine

19 Svorky káblov

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

20 Svorkovnica

Svorkovnica umožňuje jednoduché pripojenie elektrického
vedenia na mieste inštalácie.

Inštalácia jednotky

Výber miesta inštalácie

Všeobecné pokyny

■ Jednotka je určená na inštaláciu vonku.

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

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

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

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

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

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

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

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

Inštalácia v blízkosti stien alebo prekážok

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

■ Výška steny na výstupnej strane môže byť najviac 1200 mm.

20

19

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

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

Bočný pohľad Pohľad zhora

>100

>350

≤≤1
20

0

>50

>100 >350
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Výber miesta v chladnom podnebí

■ Zabráňte pôsobeniu vetra:
• Jednotku nainštalujte stranou vstupu vzduchu smerom ku

stene. Jednotku nikdy neinštalujte na miestach, kde by
mohla byť strana vstupu vzduchu vystavená priamemu
pôsobeniu vetra.

• Na stranu výstupu vzduchu jednotky nainštalujte clonu.

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

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

Nákres inštalácie jednotky

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

Inšpekcia, manipulácia a vybalenie jednotky

■ Jednotka je zabalená v kartóne upevnenom páskami.

■ Pri dodaní je nutné jednotku skontrolovať a v prípade poškode-
nia okamžite informovať reklamačného zástupcu dopravcu.

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

■ Jednotku v pôvodnom obale dopravte čo najbližšie ku koneč-
nému miestu montáže, aby nedošlo k jej poškodeniu počas
prepravy.

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

Dôležité informácie týkajúce sa použitého 
chladiva

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

Typ chladiva: R410A

GWP(1) hodnota: 1975

(1) GWP = global warming potential (potenciál globálneho oteplenia)

Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku jednotky.

Montáž jednotky

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

2 Uistite sa, že je jednotka nainštalovaná do vodorovnej polohy.

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

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

Vypúšťanie

Keď je treba zaistiť vypustenie, dodržte nasledovné postupy.

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

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

Vodovodné potrubie

Kontrola vodného okruhu

Jednotky sú vybavené prívodom a vypúšťaním vody pre pripojenie
ku vodnému okruhu. Tento vodovodný okruh musí nainštalovať
technik s osvedčením a musí spĺňať všetky európske a národné
predpisy.

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

Inštalujte veľký prístrešok.

Nainštalujte podstavec.

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

Priestor pre údržbu

1 Upevňovacie otvory

2 Vypúšťacie otvory (Ø18 mm)

3 Prívod vody

4 Výstup vody

580
13769

367

1170>50

330360

350

>100

1 1

3
4

2

Jednotku je možné používať len v uzavretých vodo-
vodných systémoch. Použitie v otvorených vodovodných
okruhoch môže viesť k značnej korózii vodovodného
potrubia.

20
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Pred pokračovaním v inštalácii jednotky je nutné skontrolovať
nasledovné body:

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

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

■ Na všetkých najvyšších bodoch systému musia byť nainštalo-
vané vzduchové ventily. Ventily musia byť umiestnené v bodoch,
ktoré sú ľahko prístupné za účelom údržby. Vo vnútri jednotky je
umiestnený automatický odvzdušňovací ventil. Skontrolujte, či
tento odvzdušňovací ventil nie je príliš dotiahnutý tak, že nie je
možné automatické odvzdušnenie vodovodného okruhu.

■ Dbajte na to, aby komponenty nainštalované v potrubí na mieste
inštalácie mohli odolať tlaku vody.

Kontrola objemu vody a predbežný tlak expanznej
nádoby

Jednotka je vybavená expanznou nádobou s objemom 6 litrov, ktorá
má predbežný tlak 1 bar.

Pre zaistenie správnej prevádzky jednotky sa musí nastaviť
predbežný tlak expanznej nádoby a skontrolovať minimálny ako aj
maximálny objem vody.

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

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

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

Výpočet predbežného tlaku expanznej nádoby

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

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

Kontrola maximálneho dovoleného objemu vody

Pri určení maximálneho dovoleného objemu vody v celom okruhu
postupujte nasledovne:

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

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

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

Príklad 1

Model jednotky s tepelným čerpadlom je nainštalovaný 5 m pod
najvyšším miestom vo vodovodnom okruhu. Celkový objem vody vo
vodovodnom okruhu je 100 l.

V tomto príklade nie je potrebná žiadna činnosť ani nastavenie.

Príklad 2

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

Výsledok: 

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

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

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

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

Nastavenie predbežného tlaku expanznej nádoby

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

■ Na nastavenie predbežného tlaku expanznej nádoby používajte
len suchý dusík.

■ Nevhodné nastavenie predbežného tlaku expanznej nádoby
vedie k poruche systému. Preto môže predbežný tlak nastavo-
vať len inštalatér s oprávnením.

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

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

Výškový 
rozdiel 

inštalácie(a)

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

Objem vody

≤300 l (EWAQ)
≤170 l (EWYQ)

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

≤7 m Nevyžaduje sa nastavenie 
predbežného tlaku

Požadované činnosti:
• predbežný tlak sa musí 

znížiť, vypočítajte podľa 
"Výpočet predbežného 
tlaku expanznej nádoby"

• skontrolujte, či objem vody 
nie je nižší, než maximálny 
dovolený objem vody 
(použite graf uvedený 
nižšie)

>7 m

Požadované činnosti:
• predbežný tlak sa musí 

zvýšiť, vypočítajte podľa 
"Výpočet predbežného 
tlaku expanznej nádoby"

• skontrolujte, či objem vody 
nie je nižší, než maximálny 
dovolený objem vody 
(použite graf uvedený 
nižšie)

Expanzná nádoba jednotky je 
príliš malá pre inštaláciu.

= Predbežný tlak

= Maximálny objem vody
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Pripojenie vodného okruhu

Prípojky vody musia byť realizované v súlade s prehľadnou schémou
dodanou spolu s jednotkou, týkajúcou sa prívodu a vypúšťania vody. 

Ak sa do vodovodného okruhu dostane nečistota, môže dôjsť
k vzniku problémov. Pri pripojovaní vodného okruhu je preto nutné
vždy dbať na tieto pravidlá:

■ Používajte len čisté potrubie.

■ Pri odstraňovaní usadenín držte koniec rúrky smerom dole.

■ Pri preťahovaní potrubia cez steny zakryte koniec rúrky tak, aby
do nej nevnikol prach a nečistota.

■ Pre utesňovanie skrutkových spojov použite dobré tesnenie.
Tesnenie musí odolávať tlakom a teplotám systému, musí byť
tiež odolné voči zmesi glykolu a vody.

■ Pri použití nemosadzného kovového potrubia sa uistite, že
vzájomná izolácia oboch materiálov zabráni galvanickej korózii.

■ Pretože mosadz je jemný materiál, k pripojeniu vodovodného
okruhu použite vhodné nástroje. Nevhodné nástroje môžu
spôsobiť poškodenie potrubia.

■ Pre jednoduchšiu inštaláciu je potrebné zväčšiť vzdialenosť
medzi uzatváracími ventilmi.

Príklad inštalácie

Ochrana vodovodného okruhu pred zamrznutím

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

V prípade použitia ohrievacej pásky

1 Skontrolujte, či jednotka má použitú prídavnú možnosť
ohrievacej pásky. (Prípojky z výroby s ohrievacou páskou sú
vytvorené na svorkách 4/5 vo vnútri spínacej skrine).

2 Ohrievaciu pásku (dodáva zákazník) nainštalujte na vonkajšie
potrubie na mieste inštalácie. Prípojky elektrického napájania
pre túto ohrievaciu pásku sa musia vytvoriť na svorkách 4/5 vo
vnútri spínacej skrine za predpokladu, že táto ohrievacia páska
je typu, ktorý nemá väčší príkon ako 200 W.

V prípade použitia glykolu

V závislosti od očakávanej najnižšej vonkajšej teploty zabezpečte,
aby vodovodný systém bol naplnený koncentrovaným glykolom
s hmotnosťou podľa tabuľky uvedenej nižšie.

Viď tiež "Kontroly pred spustením" na strane 11.

Počiatočné spustenie pri nízkych okolitých
teplotách

Naplnenie vodou

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

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

Izolácia potrubia

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

Dbajte na to, aby ste pri pripojovaní potrubia jednotky
potrubie nedeformovali použitím veľmi veľkej sily.

1 Pre zabezpečenie potrubia jednotky

2 Pre pripojenie uzatváracieho ventilu

3 Prívod vody

4 Výstup vody

5 Kruhová zásuvka 2x 1" samica BSP (dodáva zákazník)

6 1" koniec potrubia samec BSP (dodáva zákazník)

Pre spustenie činnosti ohrievacej pásky musí byť
zapnuté elektrické napájanie jednotky a o aj hlavný
vypínač. Z tohto dôvodu nikdy neodpájajte elektrické
napájanie a nikdy nevypínajte hlavný vypínač na
dlhšiu dobu počas chladných období!

1 5

2

4
3

6

4 3

V prípade, že táto ohrievacia páska je typu, ktorého
príkon je väčší ako 200 W, táto ohrievacia páska musí
byť pripojená ku samostatnému elektrickému
napájaniu a nie ku svorkám ohrievacej pásky 4/5!

Minimálna 
vonkajšia teplota 0°C –5°C –10°C –15°C

Etylénglykol 10% 15% 25% 35%

Propylénglykol 10% 15% 25% 35%

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

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

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

■ Z jednotky môže unikať trocha nadbytočnej vody
cez ventil uvoľnenia tlaku.
Návod na inštaláciu
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Zapojenie na mieste montáže

Tabuľka dielov vnútorného zapojenia

Viď schéma vnútorného zapojenia dodaná spolu s jednotkou (vo
vnútri horného krytu jednotky). Použité skratky sú uvedené nižšie.

Prístupná spínacia skriňa

A1P........................ Hlavná karta PCB

A2P........................ Číslicový regulátor karty PCB (vo vnútri)

E5H........................ Ohrievacia páska (len modely s ohrievacou 
páskou (prídavná možnosť OP10))

E6H........................ Ohrievacia páska dodaná zákazníkom 
(len modely s ohrievacou páskou (prídavná 
možnosť OP10))

FU1........................ Poistka 3,15 A T 250 V

FU2........................ Poistka 5 A 250 V (len modely s ohrievacou 
páskou (prídavná možnosť OP10))

K1M ....................... Relé (len modely s ohrievacou páskou 
(prídavná možnosť OP10))

M1P ....................... Čerpadlo

Q1DI ...................... Prúdový chránič

R1T........................ Termistor výmenníka tepla výstupu vody

R3T........................ Termistor chladiva na strane kvapaliny

R4T........................ Termistor vstupu vody

S1L ........................ Spínač prietoku

S1M ....................... Hlavný vypínač

SS2........................ DIP prepínač

TR1........................ Transformátor 24 V pre kartu PCB

X10A, X15A ........... Konektor

X17A~X20A........... Konektor

X1A, X2A ............... Konektor

X4A, X5A ............... Konektor

X7A, X8A ............... Konektor

X3M ....................... Svorkovnica

Neprístupná spínacia skriňa

AC1, AC2............... Konektor

E1, E2.................... Konektor

FU1........................ Poistka 30 A, 250 V

FU2,FU3 ................ Poistka 3,15 A, 250 V

HR1, HR2 .............. Konektor

L............................. Živý vodič

L1R ........................ Tlmivka

LED A.....................Pilotná kontrolka

M1C .......................Motor kompresora

M1F........................Motor ventilátora

MRC/W ..................Magnetické relé

MRM10,MRM20.....Magnetické relé

N ............................Neutrálny

PCB1,2...................Doska s potlačenými obvodmi

PM1........................Výkonový modul

Q1L ........................Ochrana proti preťaženiu

R1T~R3T ...............Termistor

S2~S102 ................Konektor

SA2 ........................Zachytávač vypúšťania

SHEET METAL ......Svorkovnica s pevnou doskou

SW1 .......................Vypínač vynútenej prevádzky ZAP/VYP

SW4 .......................Spínač miestneho nastavenia

U, V, W, X11A.........Konektor

V2,V3,V5,V6,V11 ...Varistor

X1M, X2M ..............Svorkovnica

Y1E ........................Electronický expanzný ventil

Y1R........................Reverzná cievka magnetického ventilu

Z1C~Z4C ...............Ferritové jadro

Poznámky

...............Zapojenie na mieste montáže

..................Svorkovnica

.........................Konektor

..........................Svorka

..........................Ochrana uzemnením

(1) Táto schéma zapojenia sa týka len vonkajšej jednotky

(4) Jednotku nespúšťajte skratovaním ochranného zariadenia Q1L,
S1L

Pokyny pre zapojenie na mieste montáže

Zariadenie spĺňa normu EN/IEC 61000-3-12(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLK : Čierna GRY : Sivá VIO : Fialová

BLU : Modrá PNK : Ružová WHT : Biela

BRN : Hnedá ORG : Oranžová YLW : Žltá

GRN : Zelená RED : Červená

Pri upevňovaní káblov vo vnútri jednotky zabezpečte, aby
sa káble nedotýkali čerpadla alebo chladiaceho potrubia.

(1) Európska/medzinárodná technická norma stanovuje limity pre harmonické 
prúdy vytvárané zariadením pripojeným na nízkonapäťové verejné siete 
so vstupným prúdom >16 A a ≤75 A na jednej fáze.
EWAQ+EWYQ005~007ACV3P
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Zapojenie elektrického napájania

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

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

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

Poznámka: zobrazené je len vhodné zapojenie na mieste inštalácie.

Inštalácia číslicového regulátora

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

Špecifikácie zapojenia

Montáž

1 Demontujte predný panel číslicového regulátora.

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

2 Upevnite číslicový regulátor na plochý
povrch.

3 Jednotku zapojte.

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

4 Opäť nasaďte hornú časť číslicového regulátora.

Najprv začnite s nasadzovaním od
úchytiek v spodnej časti.

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

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

Špecifikácia zapojenia Hodnota

Typ 2 drôtový

Prierez 0,75–1,25 mm2

Maximálna dĺžka 500 m

POZNÁMKA Zapojenie pre pripojovanie nie je obsiahnuté.

Číslicový regulátor dodaný v súprave sa musí namontovať
vo vnútri.

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

1 Chladiaca jednotka

2 Zadná časť číslicového regulátora

3 Predná časť číslicového regulátora

4 Zapojené zo zadnej strany

5 Zapojené z hornej strany

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

POZNÁMKA ■ Pri pripojení veďte vedenie mimo elek-
trického napájania, aby nedošlo k elek-
trickému rušeniu (vonkajšie rušenie).

■ Odstráňte izoláciu tej časti,
ktorá má prechádzať cez
vnútornú časť skrine číslico-
vého regulátora ( l  ).

Dávajte pozor, aby ste pri nasadzovaní neprerušili
vedenie.

1

P1P2

1 1

6

2

3

4 5

P1P2

1
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Diaľkové ZAP/VYP a možnosti chladenia alebo
kúrenia

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

Pripojenie kábla termostatu

Pripojenie kábla termostatu závisí od použitia.

Viď tiež "Typický príklad použitia" na strane 2.

Požiadavky na termostat

■ Kontaktné napätie: 230 V.

Postup

1 Na vhodné svorky pripojte kábel termostatu tak, ako je
zobrazené na schéme zapojenia.

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

Nasledovná tabuľka zhrňuje požadovanú konfiguráciu a zapojenie
termostatu na svorkovnici v elektrickej rozvodnej skrini. Prevádzka
čerpadla je uvedená v treťom stĺpci. Tretí posledný stĺpec zobrazuje,
či je na užívateľskom rozhraní (UI) k dispozícii nasledovná funkčnosť
alebo sa ovláda pomocou termostatu (T):

• zapínanie alebo vypínanie kúrenia alebo chladenia priestoru
(o)

• zmena kúrenie alebo chladenie (=)
• časové spínače kúrenie a chladenie (pr)

Termostat kúrenia/chladenia Diaľkové ON/OFF (ZAP./VYP.)

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

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

H C

Terminal block

H C

th

N
8 9 10

Terminal block

H C

sw

N
8 9 10

Termostat Konfigurácia
Prevádzka 
čerpadla oooo ==== pppprrrr

Žiadny termostat káble: zap, ak je 
jednotka zap.

UI UI UI

Termostat 
s prepínačom 
kúrenie alebo 
chladenie

káble: zap., keď je 
kúrenie alebo 
chladenie 
žiadané 
izbovým 
termostatom

T T —

Diaľkové 
ON/OFF 
(ZAP./VYP.)

káble: zap., ak je 
diaľkové zap.

T — —

th = Kontakt termostatu
C = Kontakt chladenia
H = Kontakt kúrenia
N = neutrálny
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Spustenie a konfigurácia

Predbežná kontrola prevádzky

Kontroly pred spustením (pred prvým spustením alebo pri
opätovnom spustení po dlhšom období vypnutia)

Po inštalácii jednotky pred zapnutím ističa skontrolujte tieto body:

1 Elektrická inštalácia

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

2 Vnútorné zapojenie

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

3 Upevnenie

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

4 Poškodené zariadenie

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

5 Únik chladiva

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

6 Napájacie napätie

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

7 Uzatváracie ventily

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

8 Tlak vody

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

9 Ochrana proti zamrznutiu

Zabezpečte, aby v chladnejšom podnebí (okolitá teplota môže
byť nižšia ako 0°C) bola jednotka chránená proti mrazu
pomocou ohrievacej pásky alebo pridaním glykolu do vody.

Viď tiež "Ochrana vodovodného okruhu pred zamrznutím" na
strane 7.

Zapnutie jednotky

1 Zapnite hlavný vypínač vo vnútri jednotky.

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

Nastavenie rýchlosti čerpadla

Rýchlosť čerpadla môže byť zvolená na čerpadle (viď "Hlavné
komponenty" na strane 3). 

Nastavenie z výroby je najvyššia rýchlosť (III). Ak je prietok vody
v systéme príliš vysoký (napr. šum tečúcej vody v inštalácii), rýchlosť
sa môže znížiť (I alebo II).

Prístupný externý statický tlak (EST, vyjadrený v mH2O) vo vzťahu
prietoku vody (l/min) je zobrazený na grafe uvedenom nižšie.

Pred uskutočnením ľubovoľného pripojenia vypnite hlavný
vypínač, ktorým sa obvod odpája od napájania.
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Nastavenia na mieste inštalácie

Jednotka má byť konfigurovaná inštalatérom tak, aby sa prispôsobila
podmienkam inštalácie (vonkajšie podnebie atď.) a skúsenostiam
používateľa. Preto je k dispozícii množstvo takzvaných nastavení na
mieste inštalácie. Tieto nastavenia na mieste inštalácie sú k dispo-
zícii a dajú sa naprogramovať pomocou číslicového regulátora.

Každému nastaveniu na mieste inštalácie je priradené číslo s 3 čísli-
cami napríklad [1-02], ktoré je zobrazené na displeji číslicového
regulátora. Prvá číslica [1] zobrazuje 'prvý kód' alebo skupinu
nastavení na mieste inštalácie. Druhá a tretia číslica [02] spolu
zobrazujú 'druhý kód'.

Zoznam všetkých nastavení na mieste inštalácie a hodnôt
nastavených z výroby je uvedený v "Tabuľka nastavení na mieste
inštalácie" na strane 13. V tom istom zozname sme dali k dispozícii 2
stĺpce na zaznamenanie dátumu a hodnoty zmeneného nastavenia
na mieste inštalácie pri odlišnej hodnote od hodnoty nastavenej z
výroby.

Podrobný popis každého nastavenia na mieste inštalácie je uvedený
v "Podrobný popis" na strane 12.

Postup
Pri zmene jedného alebo viacerých nastavení postupujte
nasledovne.

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

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

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

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

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

5 Novú hodnotu uložte stlačením tlačidla pr.

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

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

Podrobný popis

[0] Úroveň prístupu používateľa

V prípade potreby sú používateľovi prístupné funkcie číslicového
regulátora obmedzené počtom ovládateľných tlačidiel. Tým sa dá
používateľovi zabrániť v nesprávnej obsluhe inštalácie.

K dispozícii sú tri úrovne prístupu (viď tabuľka uvedená nižšie).
Prepínanie medzi úrovňou 1 (z výroby) a úrovňou 2/3 sa uskutočňuje
stlačením nasledovných 4 tlačidiel súčasne počas viac ako 5 sekúnd
(v normálnom režime): s, ba, pfi a pfj. Stlačte
tieto 4 tlačidlá a tým prepnete na úroveň 2/3, stlačte znova na
5 sekúnd a tým prepnete na úroveň 1. Ak je vybratá úroveň 2/3,
skutočná úroveň prístupu — buď úroveň 2 alebo úroveň 3 — je
určená nastavením na mieste inštalácie [0-00].

■ [0-00] Úroveň prístupu používateľa: použiteľné číslo úrovne
prístupu (úroveň 2 alebo úroveň 3). Viď tabuľka uvedená
nižšie.

[1] Menovitá hodnota závislá od počasia (len u modelov
s tepelným čerpadlom)

Nastavenia menovitej hodnoty závislej od počasia nastavené
z výroby definujú parametre pre prevádzku jednotky závislú od
počasia. Ak je aktívna prevádzka závislá od počasia, teplota vody je
určená automaticky v závislosti od vonkajšej teploty. Nižšie vonkajšie
teploty majú za následok teplejšiu vodu a naopak. Počas prevádzky
závislej od počasia má používateľ možnosť zvýšiť alebo znížiť
cieľovú teplotu vody o maximálne 5°C. Viď návod na prevádzku, kde
nájdete viac podrobností o prevádzke závislej od počasia.

■ [1-00] Nízka okolitá teplota (Lo_A): nízka vonkajšia teplota.

■ [1-01] Vysoká okolitá teplota (Hi_A): vysoká vonkajšia
teplota.

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

2

3
1

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

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

Tlačidlo

Úroveň prístupu

1 2 3

Tlačidlo on/off 
(zap./vyp.) o funkčné funkčné funkčné

Tlačidlo zmeny 
prevádzky h/c funkčné funkčné funkčné

Tlačidlo ohrevu vody 
sociálnych zariadení w – Nie je k dispozícii –

Tlačidlá nastavenia 
teploty sociálnych 
zariadení

wbi

wbj
– Nie je k dispozícii –

Tlačidlá nastavenia 
teploty

bgi

bgj
funkčné funkčné funkčné

Tlačidlá nastavenia 
času

pf

i

pf

j

funkčné

Tlačidlo 
programovania < funkčné

Tlačidlo odblokovania/
zablokovania 
časovača plánovania

pr funkčné funkčné

Tlačidlo pokojný režim s funkčné

Tlačidlo menovitej 
hodnoty závislej od 
počasia

ba funkčné

Tlačidlo inšpekčnej/
skúšobnej prevádzky z funkčné
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■ [1-02] Menovitá hodnota pri nízkej okolitej teplote (Lo_Ti):
cieľová teplota vystupujúcej vody, keď sa vonkajšia teplota
rovná alebo klesne pod nízku okolitú teplotu (Lo_A). 
Uvedomte si, že hodnota Lo_Ti má byť vyššia než Hi_Ti,,
keďže pre nižšiu vonkajšiu teplotu (napr. Lo_A) je potrebná
teplejšia voda.

■ [1-03] Menovitá hodnota pri vysokej okolitej teplote (Hi_Ti):
cieľová teplota vystupujúcej vody, keď sa vonkajšia teplota
rovná alebo sa zvýši nad vysokú okolitú teplotu (Hi_A). 
Uvedomte si, že hodnota Hi_Ti má byť nižšia než Lo_Ti,
keďže pre vyššie vonkajšie teploty (napr. Hi_A) postačuje
menej teplá voda.

[3] Automatické opätovné spustenie

Ak sa po poruche opäť pripojí elektrické napájanie, funkcia
automatického opätovného spustenia opäť aktivuje nastavenia
rozhrania užívateľa platné v čase poruchy elektrického napájania.

Všimnite si, že táto funkcia je zablokovaná, časový plánovač nebude
aktivovaný, ak dôjde k opätovnému pripojeniu elektrického napájania
ku jednotke po jeho poruche. Stlačte tlačidlo pr a tým znova
odblokujete časovač plánovania.

■ [3-00] Stav: definuje, či sa zapne (0) alebo vypne (1) funkcia
automatického opätovného spustenia.

[9] Menovité hodnoty chladenia a kúrenia

Účelom tohto nastavenia je používateľovi zabrániť vo výbere ne-
správnej (napr. príliš vysokej alebo príliš nízkej) teploty vystupujúcej
vody. Preto sa dajú konfigurovať rozsah menovitých hodnôt teploty
kúrenia a chladenia, ktoré sú používateľovi k dispozícii.

■ [9-00] Horná hranica menovitej hodnoty kúrenia: maximálna
teplota vystupujúcej vody pre prevádzku kúrenia.

■ [9-01] Dolná hranica menovitej hodnoty kúrenia: minimálna
teplota vystupujúcej vody pre prevádzku kúrenia.

■ [9-02] Horná hranica menovitej hodnoty chladenia: maxi-
málna teplota vystupujúcej vody pre prevádzku chladenia.

■ [9-03] Dolná hranica menovitej hodnoty chladenia: minimálna
teplota vystupujúcej vody pre prevádzku chladenia.

Tabuľka nastavení na mieste inštalácie

Tt Cieľová teplota vody

TA Okolitá (vonkajšia) teplota

= Posunutá hodnota

Lo_Ti

Lo_A Hi_A TA

Tt

+ 05

00

- 05

Hi_Ti Shift value

POZNÁMKA Preto sa odporúča nechať automatickú funkciu
opätovného spustenia odblokovanú.

Prvý 
kód

Druhý 
kód Názov nastavenia

Nastavenie inštalatéra 
pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby Hodnota 

nastavená 
z výroby Rozsah Krok JednotkaDátum Hodnota Dátum Hodnota

0 Úroveň prístupu užívateľa

00 Úroveň prístupu užívateľa 3 2 ~ 3 1 —

1 Menovitá hodnota závislá od počasia

00 Nízka okolitá teplota (Lo_A) –10 –20 ~ 5 1 °C

01 Vysoká okolitá teplota (Hi_A) 15 10 ~ 20 1 °C

02 Menovitá hodnota pri nízkej okolitej teplote 
(Lo_Ti) 40 25 ~ 55 1 °C

03 Menovitá hodnota pri vysokej okolitej teplote 
(Hi_Ti) 25 25 ~ 55 1 °C

2 Nie je k dispozícii

3 Automatické opätovné spustenie

00 Stav 0 (ON) 
(ZAP) 0/1 — —

4 Nie je k dispozícii

5 Nie je k dispozícii

6 Nie je k dispozícii

7 Nie je k dispozícii

8 Nie je k dispozícii

9 Rozsahy menovitej hodnoty chladenia a kúrenia

00 Horná hranica menovitej hodnoty kúrenia 55 37 ~ 55 1 °C

01 Dolná hranica menovitej hodnoty kúrenia 25 25 ~ 37 1 °C

02 Horná hranica menovitej hodnoty chladenia 20 18 ~ 20 1 °C

03 Dolná hranica menovitej hodnoty chladenia 5 5 ~ 18 1 °C
Návod na inštaláciu
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Skúšobná prevádzka a záverečná kontrola

Inštalatér je zaviazaný skontrolovať správnu prevádzku jednotky po
inštalácii.

Skúšobná prevádzka 

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

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

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

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

3 Skúšobná prevádzka sa ukončí automaticky po 30 minútach
alebo pri dosiahnutí nastavenej teploty. Skúšobná prevádzka sa
môže zastaviť ručne stlačením tlačidla o jedenkrát. Ak
existujú nesprávne pripojenia alebo poruchy, na číslicovom
regulátore sa zobrazí kód chyby. Inak sa číslicový regulátor vráti
do normálneho režimu prevádzky.

4 Na vyriešenie kódu chyby si preštudujte "Kódy chýb" na
strane 16.

Konečná kontrola

Pred odovzdaním jednotky používateľovi si prečítajte nasledovné
odporúčania:

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

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

Údržba

Aby bola prevádzkyschopnosť optimálna, je nutné pravidelne
uskutočňovať celú radu kontrol jednotky a elektrického zapojenia.

Keď sa jednotka používa pre účely klimatizácie, je nutné uskutočniť
popísané kontroly najmenej raz ročne. V prípade, že sa jednotka
používa na iné účely, kontroly je nutné uskutočňovať každé
4 mesiace. 

 

Uvedomte si, že niektoré diely jednotky môžu byť extrémne horúce.

Chladiaca jednotka

1 Vzduchový výmenník tepla

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

2 Motor ventilátora

■ Vyčistite chladiace rebrá motora.

■ Skontrolujte neobvyklé zvuky. Keď je ventilátor alebo motor
poškodený, zavolajte miestneho predajcu výrobkov
spoločnosti Daikin.

3 Tlak vody

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

4 Vodný filter

Vodný filter vyčistite.

5 Ventil uvoľnenia tlaku vody

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

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

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

Číslicový regulátor

Číslicový regulátor nevyžaduje údržbu.

Nečistoty odstráňte jemnou vlhkou handrou.

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

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

Pred začatím akejkoľvek údržby alebo opravy vypnite istič
napájacieho panelu, vyberte poistky alebo otvorte
bezpečnostné a ochranné zariadenia jednotky. 

Jednotku nikdy nečistite vodou pod tlakom.
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Odstránenie porúch

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

Všeobecné pokyny

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

Než sa spojíte s miestnym predajcom výrobkov spoločnosti Daikin,
podrobne si prečítajte túto kapitolu – môže vám to ušetriť čas a
peniaze. 

Keď je aktivované bezpečnostné zariadenie, predtým ako ho
resetujete, zistite, prečo bolo dané bezpečnostné zariadenie
aktivované. Za žiadnych okolností nie je dovolené premosťovať
bezpečnostné zariadenie alebo zmeniť jeho hodnotu na inú, než aká
bola nastavená vo výrobe. Pokiaľ sa nedá zistiť príčina problémov,
zavolajte miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Daikin.

Všeobecné symptómy

Symptóm 1: Jednotka je zapnutá (o LED svieti), ale jednotka nekúri 
ani nechladí tak, ako sa očakáva

Symptóm 2: Čerpadlo je hlučné (kavitácia)

Symptóm 3: Ventil uvoľnenia tlaku vody sa otvorí

Symptóm 4: Ventil uvoľnenia tlaku vody netesní

Pri kontrole spínacej skrinky jednotky musí byť hlavný
vypínač jednotky vždy vypnutý.

Možné príčiny Nápravná činnosť

Nastavenie teploty je nesprávne. Skontrolujte menovitú hodnotu 
regulátora.

Prietok vody je príliš nízky. • Skontrolujte, či sú všetky 
uzatváracie ventily vodovodného 
okruhu úplne otvorené.

• Skontrolujte, či vodný filter 
nepotrebuje vyčistiť.

• Uistite, či nie je vzduch v systéme 
(uniknutý vzduch).

• Skontrolujte tlakomer, či je tlak 
vody dostatočný. Tlakomer musí 
byť >0,3 bar (voda je studená), 
>>0,3 bar (voda je horúca).

• Skontrolujte, či nastavenie 
rýchlosti čerpadla je na najvyššej 
rýchlosti (III).

• Uistite sa, či nie je expanzná 
nádrž porušená.

• Skontrolujte, či odpor vo 
vodovodnom okruhu nie je pre 
čerpadlo príliš vysoký (viď 
"Nastavenie rýchlosti čerpadla" na 
strane 11).

Objem vody v inštalácii je príliš 
nízky.

Uistite sa, že objem vody v inštalácii 
je nad minimálnou požadovanou 
hodnotou (viď "Kontrola objemu 
vody a predbežný tlak expanznej 
nádoby" na strane 6).

Možné príčiny Nápravná činnosť

V systéme je vzduch. Vzduch vypustite.

Tlak vody na vstupe čerpadla je 
príliš nízky.

• Skontrolujte tlakomer, či je tlak 
vody dostatočný. Tlakomer musí 
byť >0,3 bar (voda je studená), 
>>0,3 bar (voda je horúca).

• Skontrolujte, či nie je tlakomer 
porušený.

• Skontrolujte, či nie je expanzná 
nádoba porušená.

• Skontrolujte, či je nastavenie 
predbežného tlaku expanznej 
nádoby správne (viď "Nastavenie 
predbežného tlaku expanznej 
nádoby" na strane 6).

Možné príčiny Nápravná činnosť

Expanzná nádoba je porušená. Nasaďte expanznú nádobu.

Objem vody v inštalácii je príliš 
vysoký.

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

Možné príčiny Nápravná činnosť

Nečistota blokuje výstup ventilu 
uvoľnenia tlaku vody.

Skontrolujte správnu činnosť ventilu 
uvoľnenia tlaku otočením červeného 
gombíka na ventile oproti smeru 
pohybu hodinových ručičiek.
• Ak nepočujete zvuk cvaknutia, 

spojte sa s miestnym predajcom 
spoločnosti Daikin.

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

Ak je aktivované poistné zariadenie, LED číslicového regulátora
bude blikať a zobrazí sa kód chyby. 

Zoznam všetkých chýb a nápravné činnosti nájdete v tabuľke
uvedenej nižšie.

Poistné zariadenie resetujte vypnutím a opätovným zapnutím
jednotky (stlačením tlačidla ZAP/VYP číslicového regulátora 2 krát).
V prípade, že tento postup obnovenia bezpečnosti nie je úspešný,
spojte sa s miestnym predajcom spoločnosti Daikin.

Kód 
chyby Príčina poruchy Nápravná činnosť

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

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

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

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

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

Viď kód chyby 7H.

Porucha zamrznutím vody 
výmenníka tepla (v dôsledku 
nedostatku chladiva)

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

7H Porucha prietoku (prietok vody je 
príliš nízky alebo nie je žiadny 
prietok vody, minimálny požado-
vaný prietok vody je 9 l/min)

• Skontrolujte, či sú všetky 
uzatváracie ventily 
vodovodného okruhu úplne 
otvorené.

• Skontrolujte, či vodný filter 
nepotrebuje vyčistiť.

• Pre modely s tepelným 
čerpadlom: presvedčte sa, 
že jednotka pracuje v rámci 
rozsahu prevádzky
- okolitá teplota

>–15°C
- teplota vody >30°C.
Viď tiež "Počiatočné spustenie 
pri nízkych okolitých 
teplotách" na strane 7.

• Uistite, či nie je vzduch 
v systéme (uniknutý vzduch).

• Skontrolujte tlakomer, či je tlak 
vody dostatočný. Tlakomer 
musí byť >0,3 bar (voda je 
studená), >> 0,3 bar (voda je 
horúca).

• Skontrolujte, či nastavenie 
rýchlosti čerpadla je na 
najvyššej rýchlosti (III).

• Uistite sa, či nie je expanzná 
nádrž porušená.

• Skontrolujte, či odpor vo 
vodovodnom okruhu nie je 
pre čerpadlo príliš vysoký 
(viď "Nastavenie rýchlosti 
čerpadla" na strane 11).

A1 A1P PCB chybná
(prístupná spínacia skriňa)

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

A5 Príliš nízka výstupná teplota 
vody (výstupná teplota vody 
nameraná pomocou R1T je príliš 
nízka)

Viď kód chyby 7H.

C0 Porucha spínača prietoku 
(spínač prietoku zostáva 
uzavretý, pričom čerpadlo je 
zastavené)

Skontrolujte, či nie je spínač 
prietoku upchatý nečistotami.

C4 Porucha termistora výmenníka 
tepla (porušený snímač teploty 
výmenníka tepla)

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

E1 A4P PCB chybná
(neprístupná spínacia skriňa)

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

E5 Aktivácia preťaženia 
kompresora

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

E6 Porucha spustenia kompresora Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

E7 Porucha uzamknutia ventilátora 
(ventilátor je uzamknutý)

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

E8 Porucha nadprúdu Skontrolujte, či sa jednotka 
prevádzkuje v jej prevádzkovom 
rozsahu (viď "Technická 
špecifikácia" na strane 17).

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

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

F3 Príliš vysoká výstupná teplota 
(napr. v dôsledku upchatia 
vonkajšej cievky)

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

F6 Príliš vysoký kondenzačný 
tlak počas chladenia (napr. 
v dôsledku upchatia vonkajšej 
cievky nečistotami)

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

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

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

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

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

H0 Porucha snímača napätia a 
prúdu (porušený snímač)

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

H9 Porucha termistora vonkajšej 
teploty (porušený vonkajší 
termistor)

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

J3 Porucha termistora výstupného 
potrubia

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

J6 Porucha alebo odpojený 
termistor výmenníka tepla 
vonkajšej jednotky

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

L3 Porucha elektrických 
komponentov

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

L4 Porucha elektrických 
komponentov

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

L5 Porucha elektrických 
komponentov

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

P4 Porucha elektrických 
komponentov

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

U0 Porucha chladiva (v dôsledku 
netesnosti chladiva)

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

U2 Porucha napätia hlavného 
obvodu

Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

U4 Porucha komunikácie Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

U7 Porucha komunikácie Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

UA Porucha komunikácie Skontaktujte sa s miestnym 
predajcom spoločnosti Daikin.

Kód 
chyby Príčina poruchy Nápravná činnosť
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Technická špecifikácia

Všeobecne

Elektrická špecifikácia

Modely len chladenie Modely s tepelným čerpadlom

EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P EWYQ005ACV3P EWYQ006ACV3P EWYQ007ACV3P

Menovitý výkon
• chladenie(a) 5,2 kW 6,0 kW 7,1 kW 5,2 kW 6,0 kW 7,1 kW
• kúrenie(b) — — — 6,1 kW 6,8 kW 8,2 kW

Rozmery V x Š x H 805 x 1170 x 360 mm
Hmotnosť
• hmotnosť stroja 100 kg
• prevádzková hmotnosť 104 kg

Prípojky
• prívod/výstup vody 1" MBSP(c)

• výstup vody prípojka hadice 1/2" FBSP(d)

Chladivo
• Typ R410A
• Náplň 1,7 kg

Expanzná nádoba
• Objem 6 l
• Predbežný tlak 1 bar
• Maximálny pracovný tlak (MPT) 3,0 bar

Čerpadlo
• Typ chladená vodou
• č. rýchlosti 3
• Menovitý EST normálny: 25 kPa, vysoký: 40 kPa

Hladina hluku
• Zvukový výkon 63 dBA 64 dBA 66 dBA 63 dBA 64 dBA 66 dBA
• Hlučnosť (vo vzdialenosti 1 m) 47 dBA 49 dBA 53 dBA 47 dBA 49 dBA 53 dBA

Vnútorný objem vody 4 l
Menovitý prietok vody 14,3 l/min 17,2 l/min 20,4 l/min 14,3 l/min 17,2 l/min 20,4 l/min
Ventil uvoľnenia tlaku vodovodného 
okruhu 3 bar

Rozsah prevádzky – na strane vody
• kúrenie — +25 ~ +55°C
• chladenie +5 ~ +20°C +5 ~ +20°C

Rozsah prevádzky – na strane vzduchu
• kúrenie — –15 ~ +25°C
• chladenie +10 ~ +43°C +10 ~ +43°C

(a) Menovité výkony chladenia sa zakladajú na nasledovných podmienkach Eurovent:
výparník: 12°C/7°C
kondenzátor: 30°C/35°C

(b) Menovité výkony kúrenia sa zakladajú na nasledovných podmienkach Eurovent:
okolie: 7°C DB/6°C WB
kondenzátor: 30°C/35°C

(c) MBSP = Male British Standard Pipe (potrubie podľa britskej normy - samec)
(d) FBSP = Female British Standard Pipe (potrubie podľa britskej normy - samica)

Modely len chladenie Modely s tepelným čerpadlom

EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P EWYQ005ACV3P EWYQ006ACV3P EWYQ007ACV3P

Prúdový okruh
• Fáza 1P
• Frekvencia 50 Hz
• Napätie 230 V
• Maximálny prúd 17,3 A 19 A
Návod na inštaláciu
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