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Wstęp

Informacje ogólne

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup wytwornicy
inwerterowej firmy Daikin.

Urządzenie to jest przeznaczone do instalacji na zewnątrz i do
zastosowania w chłodnictwie i ogrzewnictwie. W zastosowaniach
klimatyzacyjnych urządzenie może być używane razem z jednost-
kami wewnętrznymi i centralami klimatyzacyjnymi.

Wersje z pompą ciepła i tylko chłodzące

Gama wytwornic obejmuje dwie główne wersje urządzeń: wersje
z pompa ciepła (EWYQ) oraz wersję wyłącznie chłodzącą (EWAQ),
dostępne w 3 standardowych rozmiarach (5 kW, 6 kW i 7 kW).

Grzejnik OP10

Obie wersje dostępne są również z grzejnikiem (OP10) zabez-
pieczającym zewnętrzne przewody wodne w przypadku niskich
temperatur zewnętrznych.

Zakres niniejszej instrukcji

W niniejszej instrukcji opisane zostały procedury rozpakowywania,
montażu i podłączania wszystkich modeli EWA/YQ; zamieszczono tu
również instrukcje konserwacji i usuwania usterek urządzenia.

Identyfikacja modelu

EWAQ005ACV3P EWYQ005ACV3P
EWAQ006ACV3P EWYQ006ACV3P
EWAQ007ACV3P EWYQ007ACV3P

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem
i kompaktowe odwracalne pompy ciepła typu powietrze-woda Instrukcja montażu

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ.
INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W DOSTĘP-
NYM MIEJSCU, ABY MOŻNA Z NIEJ BYŁO KORZYSTAĆ
W PRZYSZŁOŚCI.

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ LUB PODŁĄCZENIE
URZĄDZENIA I AKCESORIÓW MOŻE SPOWODOWAĆ
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, ZWARCIA,
WYCIEKI, POŻAR LUB INNE USZKODZENIA SPRZĘTU.
NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE AKCESORIA FIRMY
DAIKIN, ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE Z MYŚLĄ O
WYKORZYSTANIU Z OPISYWANYMI URZĄDZENIAMI;
AKCESORIA POWINNY BYĆ INSTALOWANE PRZEZ
OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO PROCEDURY
MONTAŻU LUB EKSPLOATACJI, NALEŻY ZAWSZE
ZWRACAĆ SIĘ DO DEALERA FIRMY DAIKIN.

EW A Q 005 AA V3 P -H-

Grzejnik opcjonalny

Model z pompą

Napięcie znamionowe (1P, 230 V, 50 Hz)

Bardziej/mniej znaczący nr wersji

Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)(a)

(a) Dokładne wartości zamieszczono w punkcie "Dane techniczne" na stronie 17.

Czynnik chłodniczy R410A

A = tylko chłodzenie, 
Y = chłodzenie i ogrzewanie

Wytwornica wody lodowej przeznaczona na rynek europejski
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Akcesoria

Przykład typowego zastosowania

Poniższe przykłady zastosowania służą jedynie do celów
informacyjnych.

Zastosowanie 1

Chłodzenie i ogrzewanie pomieszczenia (bez termostatu).

Cyfrowy panel sterowania (DC) to urządzenie wewnętrzne, umożli-
wiające użytkownikowi włączanie lub wyłączanie urządzenia (1),
wybór trybu chłodzenia lub ogrzewania (tylko w wersji z pompą
ciepła) oraz ustawienie temperatury wody. Po włączeniu urządzenia
woda o temperaturze nastawy dostarczona zostanie do urządzeń
klimakonwektorowych (FCU1..3).

Zastosowanie 2

Chłodzenie i ogrzewanie pomieszczenia z termostatem pokojowym
odpowiednim dla przełącznika ogrzewania/chłodzenia podłączonego
do urządzenia.

■ Praca pompy oraz chłodzenie i ogrzewanie pomieszczenia
(z termostatem w pomieszczeniu odpowiednim dla przełącznika
ogrzewania/chłodzenia podłączonego do urządzenia)

W zależności od pory roku użytkownik za pomocą termostatu
w pomieszczeniu (T) wybiera tryb ogrzewania lub chłodzenia.
Wyboru nie można dokonać za pośrednictwem interfejsu
użytkownika.

Po wysłaniu żądania chłodzenia/ogrzewania pomieszczenia
przez termostat w pomieszczeniu (T) pompa zaczyna pracować,
a urządzenie przełącza się w "tryb chłodzenia"/"tryb
ogrzewania". Urządzenie zewnętrzne zacznie pracować, tak aby
osiągnięta została docelowa temperatura wody zimnej/gorącej
na wylocie.

Włączanie/wyłączanie funkcji ogrzewania/chłodzenia umożliwia
termostat w pomieszczeniu i nie ma możliwości wykonania tej
czynności za pośrednictwem interfejsu użytkownika urządzenia.

Instrukcja montażu 1

Instrukcja obsługi 1

Zawór odcinający 2

Nalepka ze schematem okablowania
(wewnątrz górnej osłony urządzenia) 1

Zestaw pilota zdalnego sterowania
(cyfrowy panel sterowania, 4 wkręty mocujące 
i 2 korki)

1

1 Odwracalna pompa ciepła 7 Zawór obejściowy

2 Płytowy wymiennik ciepła FCU1..3 Klimakonwektor 
(nie należy do 
wyposażenia)

3 Zbiornik rozprężny

4 Pompa DC Cyfrowy panel 
sterowania

5 Zawór odcinający RT1..3 Termostat pokojowy 
(nie należy do 
wyposażenia)

6 Elektrozawór (nie należy 
do wyposażenia)

FCU1

M

RT1

FCU2

M

RT2

FCU3

M

RT3

DC
2 3 4 51

5 6

7

1 Odwracalna pompa 
ciepła

7 Zawór odcinający

FCU1..3 Klimakonwektor 
(nie należy do 
wyposażenia)

2 Płytowy wymiennik 
ciepła

3 Zbiornik rozprężny T Termostat pokojowy 
lub termostat pokojowy 
z przełącznikiem 
chłodzenie/ogrzewanie 
(nie należy do 
wyposażenia)

4 Pompa

5 Zawór odcinający

6 Kolektor (nie należy 
do wyposażenia)

Należy upewnić się, że przewody termostatu zostały
podłączone do właściwych zacisków (patrz "Podłączanie
przewodu termostatu" na stronie 10).

T
62 3 4 51

7

FCU1
FCU2

FCU3
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Opis ogólny urządzenia

Otwieranie urządzenia

Aby w celu przeprowadzenia montażu lub konserwacji uzyskać
dostęp do wszystkich podzespołów głównych, należy zdjąć górną i
przednią pokrywę urządzenia.

■ Aby otworzyć pokrywę górną (1), należy poluzować 6 wkrętów i
unieść pokrywę.

■ Aby otworzyć pokrywę przednią (2), należy poluzować cztery
wkręty i odczepić pokrywę.

■ Dostęp do elementów wewnętrznych skrzynki elektrycznej —
np. w celu podłączenia okablowania — możliwy jest po zdjęciu
panelu serwisowego skrzynki (3). Następnie należy poluzować
dwa wkręty i unieść panel serwisowy skrzynki elektrycznej.

Główne elementy

1 Skrzynka elektryczna

W skrzynce elektrycznej znajdują się złącza przewodów
zasilania i cyfrowego panelu sterowania oraz głównych części
elektrycznych i elektronicznych urządzenia.

2 Główny wyłącznik elektryczny

Główny wyłącznik elektryczny umożliwia odcięcie zasilania
elektrycznego urządzenia. 

3 Wymiennik ciepła

4 Przyłącze wlotu wody (1" MBSP)

5 Przyłącze wylotu wody (1" MBSP)

6 Pompa

Pompa zapewnia cyrkulację wody w układzie.

7 Manometr

Manometr umożliwia odczyt ciśnienia wody w obiegu wodnym.

8 Zbiornik rozprężny (6 litrów)

Woda w układzie rozpręża się wraz ze wzrostem temperatury.
Zbiornik rozprężny stabilizuje ciśnienie w układzie przy zmienia-
jącej się temperaturze wody poprzez zapewnienie przestrzeni
dla zwiększającej się objętości wody.

9 Króciec serwisowy zbiornika rozprężnego

Króciec serwisowy umożliwia podłączenie butli z suchym
azotem w celu regulacji ciśnienia wstępnego w zbiorniku
rozprężnym (w razie konieczności).

10 Zawór opróżniania i napełniania (2x)

11 Zawór odpowietrzający

Zawór odpowietrzający umożliwia automatyczne usunięcie
powietrza z obiegu wody.

12 Filtr wody

Filtr wodny usuwa zanieczyszczenia z wody, zabezpieczając
przed uszkodzeniem pompy i zablokowaniem parownika. Filtr
wody należy regularnie czyścić. Patrz "Konserwacja" na
stronie 14.

Przed zdjęciem panelu serwisowego skrzynki
elektrycznej należy odłączyć zasilanie.

1

2

3

1

3

13b

18
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2
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13a
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7
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4

5
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9

6
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13 Czujniki temperatury wody

Dwa czujniki temperatury wody mierzą temperaturę wody na
wlocie (13a) i temperaturę wody na wylocie (13b).

14 Gniado przewodu cyfrowego panelu sterowania

15 Złącze zasilania

16 Grzejnik OP10 (opcja, nie przedstawiono na ilustracji)

Grzejnik owinięty jest wokół przewodów rurociągu i zabezpiecza
parownik oraz obieg wody w urządzeniu przed zamarznięciem
w niskich temperaturach zewnętrznych.

Urządzenia zabezpieczające

17 Czujnik przepływu z wyłącznikiem

Czujnik przepływu sprawdza przepływ w układzie wody i zabez-
piecza wymiennik ciepła przed zamarznięciem i pompę ciepła
przed uszkodzeniem. W przypadku, gdy przepływ nie osiąga
minimalnej dopuszczalnej wartości, nastąpi zatrzymanie
urządzenia.

18 Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zapobiega wytworzeniu
nadmiernego ciśnienia w obiegu wody (≥3 bar).

Podzespoły skrzynki elektrycznej

19 Mocowania opasek do kabli

Mocowania opasek do kabli umożliwiają zamocowanie okablo-
wania do skrzynki elektrycznej, tak aby nie zwisały.

20 Listwa zaciskowa

Listwa zaciskowa umożliwia łatwe połączenie okablowania.

Montaż urządzenia

Wybór miejsca instalacji

Wskazówki ogólne 

■ Urządzenie przeznaczone jest do montażu na zewnątrz.

■ W miejscu montażu podłoże powinno być na tyle mocne, by
wytrzymało ciężar urządzenia i drgania, a hałas wytwarzany
przez urządzenie nie powinien być wzmacniany.

■ Chociaż poziom hałasu generowany podczas pracy urządzenia
jest niski, należy unikać instalacji w pobliżu miejsc, w których
nawet niewielki hałas może przeszkadzać (np. okna sypialni,
tarasy).

■ Należy wybierać miejsca, w których gorące powietrze wyd-
muchiwane z urządzenia nie będzie stanowiło niedogodności.

■ Musi być zapewniony swobodny przepływ powietrza, a wlot i
wylot powietrza nie może być niczym przesłonięty (patrz
"Instalacja w pobliżu ściany lub przeszkody" na stronie 4).

■ W pobliżu miejsca montażu nie może występować ryzyko
przedostania się do atmosfery gazów palnych.

■ Urządzenie i kable zasilające powinny znajdować się
w odległości co najmniej 3 m od odbiorników radiowych i
telewizyjnych. Pozwoli to uniknąć zakłóceń dźwięku i obrazu.

■ W rejonach nadmorskich i innych miejscach, w których
w powietrzu występuje sól, urządzenie może być podatne na
korozję. Unikać wystawiania na działanie wiatru od strony
morza.

■ Ponieważ z urządzenia wypływa skroplona woda, nie należy
pod nim umieszczać żadnych przedmiotów, które nie powinny
być narażane na działanie wilgoci.

Instalacja w pobliżu ściany lub przeszkody

■ W miejscach, gdzie ściana lub inna przeszkoda znajduje się
w strumieniu powietrza na wlocie lub wylocie z urządzenia,
należy zachować odpowiednią odległość, zgodnie z poniższymi
rysunkami.

■ Wysokość ściany po stronie, na którą wydmuchiwane jest
powietrze powinna wynosić maksymalnie 1200 mm.

20

19

■ Aby zapobiec wykorzystywaniu przez zwierzęta
urządzenia zewnętrznego jako schronienia, należy
podjąć odpowiednie środki ostrożności.

■ Kontakt małych zwierząt z częściami elektrycznymi
może doprowadzić do uszkodzeń, powstania dymu
lub pożaru. Należy poinformować użytkownika, aby
obszar wokół urządzenia był utrzymywany
w czystości.

Widok z boku Widok z góry

>100

>350

≤≤1
20

0

>50

>100 >350
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Wybór miejsca montażu w chłodnym klimacie

■ Unikać wystawiania na działanie wiatru:
• Zainstalować urządzenia tak, aby strona wlotu powietrza

zwrócona była do ściany. Nigdy nie montować urządzenia w
miejscu, w którym strona wlotowa mogłaby być bezpośrednio
narażona na wiatr.

• Po stronie wylotowej urządzenia zainstalować przegrodę.

■ W rejonach, w których występują obfite opady śniegu, należy
wybierać takie miejsce montażu, w którym śnieg nie będzie
zakłócał działania urządzenia.

■ Należy zabezpieczyć obieg wody przed zamarzaniem. Patrz
"Zabezpieczenie obiegu wody przed zamarzaniem" na stronie 7.

Rysunek montażowy urządzenia

Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia, należy zachować
wskazane odległości. Dla zapewnienia łatwego dostępu podczas
instalacji lub serwisowania, urządzenie można odsunąć od ściany lub
przeszkody.

Dokonywanie przeglądu urządzenia, 
obchodzenie się z nim i rozpakowywanie

■ Urządzenie zapakowane jest w pudło kartonowe,
zabezpieczone taśmami.

■ W czasie odbioru należy skontrolować urządzenie i
niezwłocznie zgłosić wszelkie uszkodzenia przewoźnikowi.

■ Sprawdzić, czy dostarczono wszystkie akcesoria urządzenia
(patrz "Akcesoria" na stronie 2).

■ Urządzenie należy przetransportować jak najbliżej docelowego
miejsca montażu w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec
uszkodzeniom podczas transportu.

■ Po rozpakowaniu urządzenie można ustawić we właściwy
sposób, korzystając z uchwytów po jego obu stronach.

Ważne informacje dotyczące używanego 
czynnika chłodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte
uzgodnieniami Protokołu z Kioto. Gazów tych nie wolno uwalniać do
atmosfery.

Rodzaj czynnika chłodniczego: R410A

Wskaźnik GWP(1): 1975

(1) GWP = wskaźnik odzwierciedlający potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego

Ilość czynnika chłodniczego podano na tabliczce znamionowej
urządzenia.

Montaż urządzenia

1 Należy sprawdzić, czy powierzchnia, na której montowane jest
urządzenie, jest odpowiednio stabilna i równa, aby urządzenie
podczas pracy nie powodowało wibracji lub hałasu.

2 Upewnić się, czy urządzenie jest zamontowane poziomo.

3 Należy zaopatrzyć się w 4 komplety śrub fundamentowych M8
lub M10, nakrętek i podkładek (nie należą do wyposażenia).

4 Urządzenie należy pewnie zamocować za pomocą śrub
fundamentowych, zgodnie z rysunkiem montażowym.
Śruby fundamentowe należy wkręcać w taki sposób, by
wystawały na 20 mm od powierzchni fundamentu.

Odprowadzanie skroplin

Jeśli konieczne jest zamontowanie dodatkowego odpływu skroplin,
należy postępować według poniższych wskazówek.

■ Dwa wyloty skroplin znajdują się w dolnej części obudowy, patrz
"Rysunek montażowy urządzenia" na stronie 5 (korek
odpływowy i wąż odprowadzający skropliny nie należą do
wyposażenia).

■ W zimnym klimacie nie należy do urządzenia podłączać węża
odpływowego. W przeciwnym razie woda może zamarznąć i
zablokować odpływ. Jeżeli użycie węża na skropliny nie jest z
jakiegoś powodu możliwe, zaleca się zamontowanie grzejnika
zabezpieczającego skropliny przed zamarzaniem.

Instalacja przewodów rurowych

Sprawdzanie instalacji wodnej

Urządzenia są wyposażone we wlot i wylot wody, podłączane do
instalacji wodnej. Instalacja wodna powinna być wykonana przez
uprawnionego technika i zgodna ze wszystkimi właściwymi normami
europejskimi i krajowymi.

Podczas eksploatacji urządzenia przy niskiej temperaturze
zewnętrznej, należy przestrzegać poniższych instrukcji.

Zbuduj duży daszek.

Zbuduj postument.

Zainstaluj urządzenie wystarczająco wysoko, 
aby nie było ono zasypywane śniegiem.

Wymagane wolne miejsce

1 Otwory mocujące

2 Wyloty skroplin (Ø18 mm)

3 Wlot wody

4 Wylot wody

580
13769

367

1170>50

330360

350

>100

1 1

3
4

2
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Przed kontynuowaniem instalacji urządzenia należy skontrolować, co
następuje:

■ Z urządzeniem dostarczone zostały dwa zawory odcinające. Dla
ułatwienia serwisu i konserwacji zamontować jeden przy wlocie
wody, a drugi przy wylocie wody z urządzenia.

■ We wszystkich nisko położonych punktach układu należy
zamontować kurki spustowe, umożliwiające całkowite
opróżnienie układu. Wewnątrz urządzenia zamontowano dwa
zawory spustowe.

■ We wszystkich wysoko położonych punktach układu należy
zamontować odpowietrzniki. Powinny one znajdować się
w miejscach łatwo dostępnych dla serwisu. Urządzenie
wyposażone jest w automatyczny odpowietrznik. Sprawdzić, czy
zawór odpowietrzający nie jest zbyt mocno dokręcony, aby
możliwe było automatyczne odpowietrzenie obiegu wody.

■ Należy zwrócić uwagę, czy podzespoły zamontowane na
przewodach wytrzymają ciśnienie wody.

Sprawdzanie objętości wody i ciśnienia wstępnego
w zbiorniku rozprężnym

Urządzenie wyposażone jest w zbiornik rozprężny o pojemności
6 litrów, w którym ciśnienie domyślnie wynosi 1 bar.

Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, konieczne może być
wyregulowanie ciśnienia w zbiorniku rozprężnym oraz sprawdzenie
minimalnej i maksymalnej objętości wody.

1 Sprawdzić, czy całkowita objętość wody w instalacji wynosi co
najmniej 10 l:

2 Korzystając z poniższej tabeli należy określić, czy ciśnienie
wstępne w zbiorniku rozprężnym wymaga regulacji.

3 Na podstawie poniższej tabeli i rysunków należy określić, czy
całkowita objętość wody w instalacji znajduje się poniżej
maksymalnego dopuszczalnego poziomu.

Obliczenie ciśnienia wstępnego zbiornika rozprężnego

Wymagane ciśnienie wstępne (Pg) zależy od maksymalnej różnicy
wysokości instalacji (H) i można je obliczyć korzystając z poniższego
wzoru:

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

Sprawdzanie maksymalnej dopuszczalnej objętości

Aby określić maksymalną dopuszczalną objętość wody w całym
układzie, należy wykonać następujące czynności:

1 Posługując się poniższym wykresem, wyznaczyć dla obliczo-
nego ciśnienia wstępnego (Pg) maksymalną objętość wody.

2 Sprawdzić, czy całkowita objętość wody w całym obiegu wody
jest mniejsza od tej wartości.

Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że zbiornik rozprężny wewnątrz
urządzenia jest za mały dla tej instalacji.

Przykład 1

Urządzenie z pompą ciepła zamontowane jest 5 m poniżej
najwyższego punktu obiegu wody. Całkowita objętość wody w obiegu
wynosi 100 l.

W tym przykładzie nie jest wymagane wykonywanie żadnych
czynności ani regulacji.

Urządzenia należy eksploatować wyłącznie w zamkniętym
obiegu wody. Zastosowanie urządzenia w otwartym obiegu
wody może doprowadzić do nadmiernej korozji przewodów
wodnych.

UWAGA W przypadku większości zastosowań klimatyza-
cyjnych spełnienie tego minimalnego warunku
przepływu wody da satysfakcjonujące efekty.

W przypadku procesów krytycznych lub
w pomieszczeniach o wysokim obciążeniu
cieplnym może być konieczne zapewnienie
większego strumienia przepływu wody.

Różnica 
wysokości 
montażu (a)

(a) Różnica wysokości montażu: różnica wysokości (m) między najwyżej a najniżej 
położonym punktem obiegu wody i urządzenia. Jeżeli urządzenie znajduje się 
w najwyższym punkcie instalacji, jako wysokość instalacji przyjmuje się 0 m.

Objętość wody

≤300 l (EWAQ)
≤170 l (EWYQ)

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

≤7 m
Regulacja ciśnienia 
wstępnego nie jest 
wymagana.

Wymagane czynności:
• ciśnienie wstępne należy 

zwiększyć — wykonać 
obliczenia zgodnie 
z punktem "Obliczenie 
ciśnienia wstępnego 
zbiornika rozprężnego"

• sprawdzić, czy objętość 
wody jest niższa niż 
maksymalna dopuszczalna 
objętość wody (skorzystać 
z poniższego wykresu)

>7 m

Wymagane czynności:
• ciśnienie wstępne należy 

zmniejszyć — wykonać 
obliczenia zgodnie 
z punktem "Obliczenie 
ciśnienia wstępnego 
zbiornika rozprężnego"

• sprawdzić, czy objętość 
wody jest niższa niż 
maksymalna dopuszczalna 
objętość wody (skorzystać 
z poniższego wykresu)

Zbiornik rozprężny jest zbyt 
mały dla instalacji.

= Ciśnienie wstępne

= Maksymalna objętość wody
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Przykład 2

Urządzenie z pompą ciepła zamontowane jest 4 m poniżej
najwyższego punktu obiegu wody. Całkowita objętość wody w obiegu
wynosi 190 l.

Wynik: 

■ Ponieważ 190 l to więcej niż 170 l, ciśnienie wstępne musi
zostać zmniejszone (patrz tabela poniżej).

■ Wymagane ciśnienie wstępne wynosi:
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (4/10 + 0,3) bar = 0,7 bar

■ Odpowiadającą temu ciśnieniu objętość wody można odczytać
z wykresu: około 200 l.

■ Ponieważ całkowita objętość wody (190 l) jest mniejsza od
maksymalnej objętości wody (200 l), zbiornik rozprężny jest
wystarczający dla instalacji.

Ustawianie ciśnienia wstępnego zbiornika rozprężnego

Jeżeli wymagana jest zmiana domyślnego ciśnienia wstępnego
zbiornika rozprężnego (1 bar), należy pamiętać o poniższych
wskazówkach:

■ Do regulacji ciśnienia wstępnego w zbiorniku rozprężnym należy
stosować wyłącznie suchy azot.

■ Nieprawidłowe ustawienie ciśnienia wstępnego w zbiorniku
rozprężnym doprowadzi do usterki sytemu. Dlatego też regulacji
ciśnienia wstępnego powinien dokonywać wyłącznie
uprawniony technik.

Podłączanie do instalacji wodnej

Przewody wodne należy podłączać zgodnie z rysunkiem montażo-
wym do urządzenia, uważając, by nie pomylić wlotu z wylotem.

Przedostanie się zanieczyszczeń do instalacji wodnej może być
przyczyną problemów. Dlatego podczas podłączania instalacji
wodnej należy zawsze przestrzegać następujących zaleceń:

■ Używać tylko czystych przewodów.

■ Podczas usuwania zanieczyszczeń skierować koniec przewodu
ku dołowi.

■ Zatkać przewód podczas przeciskania go przez otwór w ścianie,
aby do wnętrza nie przedostał się pył ani zanieczyszczenia.

■ Do uszczelniania połączeń należy użyć dobrej jakości
uszczelniacza do gwintów. Uszczelnienie musi być wytrzymałe
na temperatury i ciśnienia panujące w układzie oraz odporne na
działanie glikolu rozpuszczonego w wodzie.

■ W przypadku stosowania rur metalowych niezawierających
mosiądzu należy odizolować oba materiały, aby uniknąć korozji
galwanicznej.

■ Ponieważ mosiądz jest materiałem stosunkowo miękkim, do
podłączania obiegu wodnego należy użyć odpowiednich
narzędzi. Użycie nieprawidłowych narzędzi może spowodować
uszkodzenie przewodów.

■ Zwiększanie odległości między zaworami odcinającymi jest
konieczne ze względu na ułatwienia w późniejszej instalacji.

Przykład instalacji

Zabezpieczenie obiegu wody przed zamarzaniem

Mróz może spowodować uszkodzenie urządzenia. Z tego powodu
w chłodnym klimacie układ wody należy zabezpieczyć za pomocą
grzejnika lub poprzez dolanie do wody glikolu.

W przypadku grzejnika

1 Sprawdzić, czy w urządzeniu zamontowany został opcjonalny
grzejnik. (Taśma grzejna instalowana fabrycznie jest podłączona
do zacisków 4/5 w skrzynce elektrycznej).

2 Grzejnik (nie należy do wyposażenia) należy zamontować na
przewodach zewnętrznych. Przyłącza zasilania dla tej taśmy
grzejnej należy wykonać na zaciskach 4/5 w skrzynce
elektrycznej, pod warunkiem że moc pobierana przez taśmę
grzejną nie przekracza 200 W.

W przypadku glikolu

W zależności od spodziewanej najniższej temperatury należy
upewnić się, że układ wody jest wypełniony czynnikiem zgodnie
z poniższą tabelą.

Patrz również "Kontrola przed pierwszym uruchomieniem" na
stronie 11.

Należy uważać, by nie odkształcić przewodów urządzenia
w wyniku zastosowania nadmiernej siły podczas
podłączania.

1 Zamocowanie przewodów urządzenia

2 Podłączenie zaworu odcinającego

3 Wlot wody

4 Wylot wody

5 Gniazdo okrągłe 2 x 1" żeńskie BSP (nie należy do 
wyposażenia)

6 Przewód rurowy z gwintem 1" męskim BSP (nie należy do 
wyposażenia)

Aby grzejnik działał, należy doprowadzić zasilanie do
urządzenia i włączyć główny wyłącznik elektryczny.
Dlatego nigdy nie należy odłączać zasilania i nigdy
nie należy wyłączać głównego wyłącznika
elektrycznego na dłuższy czas w czasie niskich
temperatur!

W przypadku, gdy moc taśmy grzejnej przekracza
200 W, taśmę tę należy podłączyć do osobnego
zasilania, nie zaś do zacisków 4/5!

Minimalna 
temperatura zewnętrzna 0°C –5°C –10°C –15°C

Glikol etylenowy 10% 15% 25% 35%

Glikol propylenowy 10% 15% 25% 35%

1 5
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Pierwszy rozruch przy niskich temperaturach
otoczenia

Napełnianie wodą

1 Podłącz doprowadzenie wody do zaworów opróżniania i
napełniania (patrz "Główne elementy" na stronie 3).

2 Napełnij wodą, dopóki manometr nie wskaże ciśnienia
wynoszącego w przybliżeniu 2,0 bar. Za pomocą zaworów
odpowietrzających maksymalnie odpowietrz układ.

Izolacja przewodów

Zewnętrzna i wewnętrzna część obiegu wody musi zostać zaizolo-
wana, aby uniknąć kondensacji pary w czasie pracy i zmniejszenia
wydajności chłodniczej i grzewczej.

Okablowanie w miejscu instalacji

Okablowanie wewnętrzne – spis elementów

Należy skorzystać ze schematu okablowania wewnętrznego
dostarczonego z urządzeniem (wewnątrz górnej osłony urządzenia).
Poniżej wymieniono stosowane skróty.

Dostępna skrzynka elektryczna
A1P ........................Główna płytka drukowana
A2P ........................Cyfrowy panel sterowania PCB (wewn.)
E5H........................Grzejnik (tylko modele z grzejnikiem 

(opcja OP10))
E6H........................Grzejnik, nie należy do wyposażenia 

(tylko modele z grzejnikiem (opcja OP10))
FU1 ........................Bezpiecznik 3,15 A T 250 V
FU2 ........................Bezpiecznik 5 A 250 V (tylko modele 

z grzejnikiem (opcja OP10))
K1M........................Przekaźnik (tylko modele z grzejnikiem 

(opcja OP10))
M1P........................Pompa
Q1DI.......................Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem
R1T ........................Termistor na wylocie wodnego wymiennika 

ciepła
R3T ........................Termistor po stronie ciekłego czynnika 

chłodniczego
R4T ........................Termistor na wlocie wody
S1L.........................Czujnik przepływu z wyłącznikiem
S1M........................Wyłącznik główny
SS2 ........................Przełącznik DIP
TR1 ........................Transformator 24 V płytki drukowanej
X10A, X15A ...........Złącze
X17A~X20A ...........Złącze
X1A, X2A ...............Złącze
X4A, X5A ...............Złącze
X7A, X8A ...............Złącze 
X3M........................Listwa zaciskowa
Niedostępna skrzynka elektryczna
AC1, AC2 ...............Złącze
E1, E2 ....................Złącze
FU1 ........................Bezpiecznik 30 A 250 V
FU2,FU3 ................Bezpiecznik 3,15 A 250 V
HR1, HR2...............Złącze
L.............................Pod napięciem
L1R ........................Reaktor

UWAGA Aby zapewnić jak najszybsze przejście urządzenia
w zakres temperatur roboczych (temperatura wody
>30°C), należy w miarę możliwości ograniczyć
obciążenie podczas rozruchu. W tym celu należy
wyłączyć wentylatory klimakonwektorów i odczekać,
aż temperatura przekroczy 30°C.

UWAGA ■ W czasie napełniania może nie być możliwe
całkowite odpowietrzenie układu. Pozostałe
powietrze zostanie usunięte za pomocą auto-
matycznych zaworów odpowietrzających
w pierwszych godzinach pracy układu. Może być
wówczas konieczne uzupełnienie poziomu wody.

■ Ciśnienie wody wskazywane przez manometr
będzie różniło się w zależności od temperatury
wody (wyższe ciśnienie przy wyższej tempera-
turze wody).
Przez cały czas ciśnienie wody powinno jednak
być wyższe niż 0,3 bar, co pozwoli uniknąć
dostania się powietrza do układu.

■ Przez ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
z urządzenia może wydostawać się nadmiar
wody.

■ Okablowanie i elementy elektryczne muszą być
montowane przez uprawnionego elektryka i zgodne
z odpowiednimi przepisami europejskimi oraz
krajowymi.

■ Okablowanie musi być instalowane zgodnie ze
schematem dostarczonym wraz z urządzeniem i
instrukcjami podanymi poniżej.

■ Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasila-
nia. Nigdy nie używać zasilania wykorzystywanego
równolegle przez inne urządzenie.

■ Należy koniecznie zapewnić uziemienie. Uziemienia
nie wolno wykonywać za pośrednictwem rury,
zabezpieczenia przeciwprzepięciowego lub uziemie-
nia instalacji telefonicznej. Nieprawidłowe uziemienie
może być przyczyną porażenia elektrycznego.

■ Należy zainstalować detektor prądu upływowego. To
urządzenie korzysta z inwertera, co oznacza, że
konieczne jest zastosowanie detektora prądu
upływowego z wyłącznikiem reagującego na wyższe
harmoniczne w celu zabezpieczenia przed usterkami
samego detektora.

■ Odstęp rozwartych styków wyłącznika automatycz-
nego odcinającego wszystkie bieguny wynosi co
najmniej 3 mm na wszystkich biegunach.
EWAQ+EWYQ005~007ACV3P
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LED A .....................Lampka kontrolna
M1C........................Silnik sprężarki
M1F ........................Silnik wentylatora
MRC/W...................Przekaźnik magnetyczny
MRM10,MRM20 .....Przekaźnik magnetyczny
N.............................Zero
PCB1,2...................Płytka drukowana
PM1........................Moduł zasilania
Q1L ........................Zabezpieczenie przeciążeniowe
R1T~R3T................Termistor
S2~S102 ................Złącze
SA2 ........................Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
SHEET METAL.......Płytka listwy zaciskowej
SW1 .......................Przełącznik wł./wył. pracy w trybie wymuszonym
SW4 .......................Przełącznik ustawień lokalnych
U, V, W, X11A.........Złącze
V2,V3,V5,V6,V11....Warystor
X1M, X2M ..............Listwa zaciskowa
Y1E ........................Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego
Y1R ........................Cewka zaworu elektromagnetycznego zmiany 

kierunku przepływu
Z1C~Z4C................Rdzeń ferrytowy

Notatki
...............Okablowanie w miejscu instalacji

..................Listwa zaciskowa

.........................Złącze

..........................Przyłącze

..........................Uziemienie ochronne

(1) Ten schemat elektryczny dotyczy wyłącznie urządzenia
zewnętrznego

(4) Nie należy uruchamiać urządzenia poprzez zwarcie urządzeń
zabezpieczających Q1L, S1L

Wskazówki dotyczące okablowania w miejscu
instalacji

Wyposażenie spełniające wymogi normy EN/IEC 61000-3-12(1)

■ Okablowanie w miejscu instalacji urządzenia należy podłączyć
do listwy zaciskowej wewnątrz skrzynki elektrycznej. Aby
uzyskać dostęp do listwy zaciskowej, należy zdjąć górną
pokrywę urządzenia i panel serwisowy skrzynki elektrycznej,
patrz punkt "Otwieranie urządzenia" na stronie 3. 

■ Po stronie skrzynki elektrycznej znajdują się mocowania opasek
do kabli. Wszystkie kable należy zamocować za pomocą
opasek, aby uniknąć zwisania nadmiaru przewodów.

■ W tylnej pokrywie urządzenia znajdują się 2 otwory, przez które
należy poprowadzić przewód cyfrowego panelu sterowania
(mniejszy otwór) oraz przewód zasilający (większy otwór) do
urządzenia. Patrz "Główne elementy" na stronie 3.

Należy użyć podwójnie izolowanych przewodów lub umieścić
przewody na zewnątrz urządzenia w rurze ochronnej, co
pozwoli uniknąć uszkodzenia przewodów na skutek tarcia o
podstawę urządzenia.

■ Kabel zasilający należy dobrać z uwzględnieniem odpowiednich
przepisów lokalnych i krajowych.

Podłączanie źródła zasilania

1 Za pomocą odpowiedniego przewodu (patrz powyżej) podłączyć
obwód zasilania do zacisków L i N głównego wyłącznika
elektrycznego w skrzynce elektrycznej.

2 Podłączyć przewód uziemiający (żółto-zielony) do śruby
uziemiającej na płycie montażowej skrzynki elektrycznej.

3 Zamocować przewód w mocowaniach za pomocą opasek, aby
uniknąć zwisania nadmiaru przewodów.

Uwaga: przedstawiono tylko omawiany przewód.

Montaż cyfrowego panelu sterowania

Urządzenie jest wyposażone w cyfrowy panel sterowania, dzięki
któremu można w prosty sposób konfigurować i obsługiwać
urządzenie oraz przeprowadzać czynności konserwacyjne. Przed
uruchomieniem panelu sterowania należy wykonać poniższą
instrukcję montażu.

Parametry przewodów

Montaż

1 Zdjąć przednią część cyfrowego panelu sterowania.

Włożyć śrubokręt w szczeliny (1) w tylnej
części cyfrowego panelu sterowania i zdjąć
przednią część panelu.

2 Zamocować cyfrowy panel sterowania na
płaskiej powierzchni.

BLK : Czarny GRY : Szary VIO : Fioletowy

BLU : Niebieski PNK : Różowy WHT : Biały

BRN : Brązowy ORG : Pomarańczowy YLW : Żółty

GRN : Zielony RED : Czerwony

Podczas mocowania przewodów wewnątrz urządzenia
należy upewnić się, że nie dotykają one pompy ani
przewodów czynnika chłodniczego.

(1) Europejska/Międzynarodowa Norma Techniczna nakłada ograniczenia 
odnośnie do prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt 
podłączony do układów niskonapięciowych publicznej sieci 
elektroenergetycznej o prądzie wejściowym >16 A i ≤75 A na fazę.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek połączeń należy
odłączyć zasilanie.

UWAGA Dla ułatwienia podłączania przewodów tylną
część przełącznika należy odłączyć, obracając
dźwigienkę o ćwierć obrotu, a następnie
wyciągnąć tylną część przełącznika.

Parametry przewodu Wartość

Typ 2-żyłowy

Przekrój 0,75–1,25 mm2

Długość maksymalna 500 m

UWAGA Przewód połączeniowy nie należy do wyposażenia.

Cyfrowy panel sterowania, dostarczony w zestawie,
wymaga montażu wewnętrznego.

UWAGA Należy uważać, by nie odkształcić dolnej części
cyfrowego panelu sterowania w wyniku zbyt mocnego
dokręcenia śrub lub wkrętów.

1
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3 Poprowadzić przewody do urządzenia

Podłączyć przewody do zacisków w górnej części cyfrowego
panelu sterowania i do zacisków wewnątrz urządzenia (P1 do 6,
P2 do 7).

4 Ponownie zamontować górną część cyfrowego panelu
sterowania.

Mocowanie należy rozpocząć od
zaczepów na dole.

Zdalne włączanie/wyłączanie oraz
opcje chłodzenia/ogrzewania

Zdalne sterowanie urządzeniem może być
realizowane za pośrednictwem styku
beznapięciowego. W zależności od ustawień sterownika cyfrowego
urządzenie może działać w trybie chłodzenia albo ogrzewania.

Podłączanie przewodu termostatu

Sposób podłączenia przewodu termostatu zależy od zastosowania.

Patrz także "Przykład typowego zastosowania" na stronie 2.

Wymagania dotyczące termostatu

■ Napięcie na styku: 230 V.

Procedura

1 Podłączyć przewód termostatu do odpowiednich styków,
w sposób przedstawiony na schemacie elektrycznym.

2 Zamocować przewód w mocowaniach za pomocą opasek, aby
uniknąć zwisania nadmiaru przewodów.

W poniższej tabeli podsumowano informacje dotyczące wymaganej
konfiguracji oraz okablowania termostatu podłączonego do listwy
zaciskowej w skrzynce elektrycznej. Tryby pracy pompy wymieniono
w trzeciej kolumnie. W ostatnich trzech kolumnach wskazano, które
z funkcji są dostępne z poziomu interfejsu użytkownika (UI), a które
są obsługiwane przez termostat (T):

• włączanie/wyłączanie trybu ogrzewania lub chłodzenia
pomieszczeń (o)

• przełączanie miedzy trybami ogrzewania i chłodzenia (=)
• włączniki czasowe ogrzewania i chłodzenia (pr)

1 Wytwornica wody lodowej

2 Tylna cześć cyfrowego panelu sterowania

3 Przednia cześć cyfrowego panelu sterowania

4 Przewody prowadzone od tyłu

5 Przewody prowadzone od góry

6 Za pomocą szczypiec wykonać nacięcie służące do 
przeprowadzenia przewodów.

UWAGA ■ Przewody należy prowadzić z dala od kabli
zasilających, aby uniknąć elektrycznych
zakłóceń zewnętrznych.

■ Należy zdjąć izolację
z części, która ma zostać
wsunięta do wnętrza
obudowy cyfrowego panelu
sterowania ( l  ).

Podczas zakładania górnej części pilota należy
uważać, by nie przyciąć przewodów.

P1P2

1 1

6

2

3

4 5

P1P2

1

Termostat, 
ogrzewanie/chłodzenie Zdalne wł./wył.

UWAGA ■ Jeśli do urządzenia podłączono termostat
pokojowy, włączniki czasowe ogrzewania i
chłodzenia nie działają. Nie ma to natomiast
wpływu na włączniki czasowe pozostałych funkcji.
W celu uzyskania dodatkowych informacji o
włącznikach czasowych należy zapoznać się
z treścią instrukcji obsługi.

■ Jeśli do urządzenia podłączono termostat
pokojowy oraz naciśnięto przycisk = lub o,
wskaźnik scentralizowanego sterowania e

będzie migać, wskazując, że termostat pokojowy
ma priorytet i decyduje o włączeniu/wyłączeniu
urządzenia oraz przełączaniu między trybami.

Termostat Konfiguracja
Działanie 
pompy oooo ==== pppprrrr

Brak termostatu przewody 
elektryczne: 

włączona, gdy 
urządzenie jest 
włączone

UI UI UI

Termostat 
z czujnikiem 
ogrzewania/
chłodzenia

przewody 
elektryczne: 

włączone 
w przypadku 
sygnału 
zapotrzebowa
nia na ciepło 
lub zimno 
z termostatu 
pokojowego

T T —

Zdalne wł./wył. przewody 
elektryczne: 

włączone, gdy 
wł. jest tryb 
zdalny

T — —

th = styk termostatu
C = styk układu chłodzenia
H = styk układu ogrzewania
N = zero

H C

Terminal block

H C

th

N
8 9 10

Terminal block

H C

sw

N
8 9 10

Terminal block

H C N
8 9 10

H C

Terminal block

H C

th

N
8 9 10

Terminal block

H C

sw

N
8 9 10
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Uruchomienie i konfiguracja

Czynności kontrolne przed uruchomieniem

Kontrola przed pierwszym uruchomieniem (przed
pierwszym rozruchem lub po uruchomieniu po długiej przerwie
w eksploatacji)

Po zainstalowaniu urządzenia, a przed włączeniem go wyłącznikiem
głównym, należy skontrolować, co następuje:

1 Okablowanie w miejscu instalacji

Należy upewnić się, czy okablowanie w miejscu instalacji
zostało wykonane zgodnie z instrukcjami i wskazówkami
zamieszczonymi w punkcie "Okablowanie w miejscu instalacji"
na stronie 8.

2 Okablowanie wewnętrzne

Należy skontrolować skrzynkę elektryczną w poszukiwaniu
ewentualnych luźnych połączeń lub uszkodzonych podzespołów
elektrycznych.

3 Mocowanie

Należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo
zamocowane, aby uniknąć hałasów i wibracji.

4 Uszkodzone podzespoły

Należy skontrolować wnętrze urządzenia pod kątem
uszkodzonych podzespołów lub zaciśniętych przewodów. 

5 Wycieki czynnika chłodniczego

Wnętrze urządzenia należy skontrolować pod kątem ewentual-
nych wycieków czynnika chłodniczego. W przypadku stwierdze-
nia wycieku należy skontaktować się z lokalnym dealerem firmy
Daikin.

6 Napięcie zasilania

Należy sprawdzić napięcie zasilania na lokalnej tablicy
rozdzielczej. Napięcie powinno odpowiadać podanemu na
tabliczce znamionowej urządzenia.

7 Zawory odcinające

Upewnić się, czy zawory odcinające zostały prawidłowo
zamontowane i czy są całkowicie otwarte.

8 Ciśnienie wody

Upewnić się, czy urządzenie napełnione jest wodą i czy
ciśnienie wody w przybliżeniu wynosi 2,0 bar.

9 Zabezpieczenie przed zamarzaniem

W chłodniejszym klimacie (jeśli temperatura otoczenia może
ulec obniżeniu poniżej 0°C) należy dopilnować, aby urządzenie
było zabezpieczone przed zamarzaniem. Należy w tym celu
zainstalować grzejnik lub zastosować glikol jako dodatek do
wody.

Patrz również "Zabezpieczenie obiegu wody przed
zamarzaniem" na stronie 7.

Podłączanie urządzenia do zasilania

1 Włączyć główny wyłącznik elektryczny wewnątrz urządzenia.

2 Po włączeniu zasilania urządzenia na cyfrowym panelu
sterowania podczas inicjalizacji wyświetlana jest wartość "88";
może to potrwać do 10 sekund. W czasie tego procesu nie
należy przełączać cyfrowego panelu sterowania.

Ustawianie prędkości pompy

Istnieje możliwość wyboru prędkości pompy (patrz punkt "Główne
elementy" na stronie 3). 

Domyślnie ustawiona jest największa prędkość (III). Jeżeli natężenie
przepływu w układzie jest zbyt wysokie (np., słychać hałas
przepływającej wody w instalacji), prędkość można zmniejszyć (I lub II).

Dopuszczalny spręż dyspozycyjny (ESP, wyrażony w mH2O)
w funkcji natężenia przepływu wody (l/min) przedstawiono na
poniższym wykresie.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek połączeń należy
odłączyć zasilanie.

3
0

1

2

3

4

5

6

7

7 129 11 13 15 17 19 21 23
[l/min]

E
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P
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Konfiguracja w miejscu instalacji

Konfigurację urządzenia powinien przeprowadzić technik, odpowied-
nio do parametrów otoczenia (warunki klimatyczne itp.) i oceny
użytkownika. Z tego względu dostępnych jest tak wiele parametrów
dotyczących konfiguracji w miejscu instalacji. Parametry ustawiane
podczas konfiguracji w miejscu instalacji są dostępne za
pośrednictwem cyfrowego panelu sterowania, za pomocą którego
można je również wprowadzać.

Każdej konfiguracji w miejscy instalacji przypisany jest 3-cyfrowy
numer lub kod, na przykład [1-02], wskazywany na wyświetlaczu
cyfrowego panelu sterowania. Pierwsza cyfra [1] wskazuje "pierwszy
kod" lub grupę konfiguracji. Druga i trzecia cyfra [02] oznaczają
"drugi kod".

Lista wszystkich parametrów konfiguracji w miejscu instalacji i
wartości domyślnych zawiera "Tabela konfiguracji w miejscu
instalacji" na stronie 13. Listę tę zaopatrzono również w 2 kolumny
umożliwiające rejestrację daty i wartości zmienionych ustawień jako
wariancje wartości domyślnej.

Szczegółowy opis każdego parametru konfiguracji w miejscu
instalacji zawiera punkt "Szczegółowy opis" na stronie 12.

Procedura

Aby zmienić ustawienia (jedno lub kilka) wprowadzone podczas
konfiguracji, należy wykonać następujące czynności.

1 Nacisnąć przycisk z i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund,
aby włączyć tryb konfiguracji (FIELD SET MODE).

Wyświetlona zostanie ikona $ (3). Wskazywany jest
bieżący wybrany kod konfiguracji ; (2), a po jego prawej
stronie wyświetlana jest wartość nastawy : (1).

2 Należy nacisnąć przycisk bgi, aby wybrać odpowiedni
pierwszy kod konfiguracji.

3 Należy nacisnąć przycisk bgj, aby wybrać odpowiedni
drugi kod konfiguracji.

4 Nacisnąć przycisk pfi oraz przycisk pfj, aby
zmienić wartość nastawy wybranej konfiguracji.

5 Zapisać nową wartość, naciskając przycisk pr.

6 Powtarzać kroki od 2 do 4, aby zmienić inne wartości,
odpowiednio do wymagań.

7 Po zakończeniu nacisnąć przycisk z, aby wyjść z trybu
konfiguracji.

Szczegółowy opis

[0] Poziom dostępu użytkownika

W razie konieczności funkcje cyfrowego panelu sterowania dostępne
dla użytkownika można ograniczyć, ograniczając liczbę działających
przycisków. Może to zapobiec zakłóceniu przez użytkownika
prawidłowej pracy instalacji.

Dostępne są trzy poziomy dostępu (patrz tabela poniżej). Przełączanie
między poziomem 1 (domyślny) a poziomem 2/3 odbywa się przez
naciśnięcie jednocześnie 4 przycisków i przytrzymanie przez ponad 5
sekund (w normalnym trybie): s, ba, pfi i pfj.
Naciśnięcie 4 przycisków spowoduje przełączenie na poziom 2/3;
naciśnięcie ponownie i przytrzymanie przez 5 sekund spowoduje
powrót do poziomu 1. Po wybraniu poziomu 2/3 bieżący poziom —
poziom 2 lub 3 — określany jest poprzez konfigurację [0-00].

■ [0-00] Poziom dostępu użytkownika: odpowiedni numer
poziomu dostępu (poziom 2 lub 3). Patrz tabela poniżej.

[1] Nastawa zależna od pogody (dotyczy tylko modeli z pompą
ciepła)

Ustawienia nastawy zależnej od pogody umożliwiają zdefiniowanie
parametrów pracy w trybie zależnym od pogody. Aktywacja pracy w
trybie zależnym od pogody powoduje, że temperatura wody
określana jest automatycznie w zależności od temperatury
zewnętrznej: w przypadku niskich temperatur zewnętrznych
temperatura wody będzie wyższa i odwrotnie. Podczas pracy w
trybie zależnym od pogody użytkownik ma możliwość zwiększenia
lub zmniejszenia docelowej temperatury wody o maksymalnie 5°C.
Szczegółowy opis pracy w trybie zależnym od pogody zawiera
instrukcja obsługi.

■ [1-00] Niska temperatura otoczenia (Lo_A): niska
temperatura zewnętrzna.

■ [1-01] Wysoka temperatura otoczenia (Hi_A): wysoka
temperatura zewnętrzna.

UWAGA Zmiany określonych parametrów konfiguracji zostaną
zapisane tylko po naciśnięciu przycisku pr. Przejście
do nowego pola kodu konfiguracji lub naciśnięcie
przycisku z spowoduje odrzucenie zmian.

2

3
1

UWAGA ■ Przed dostawą wartości nastawy były zgodne
z wartościami, jakie zawiera "Tabela konfiguracji
w miejscu instalacji" na stronie 13.

■ Po włączeniu trybu konfiguracji (FIELD SET
MODE) na wyświetlaczu LCD cyfrowego panelu
sterowania wyświetlona może zostać wartość
"88"; oznacza to, że przeprowadzana jest
inicjalizacja urządzenia.

Przycisk

Poziom dostępu

1 2 3

Przycisk włączania/
wyłączania o działa działa działa

Przycisk zmiany trybu 
pracy h/c działa działa działa

Przycisk podgrzewa-
nia wody w instalacji w – niedostępne –

Przyciski regulacji 
temperatury wody 
w instalacji

wbi

wbj
– niedostępne –

Przyciski regulacji 
temperatury

bgi

bgj
działa działa działa

Przyciski regulacji 
czasu

pf

i

pf

j

działa

Przycisk 
programowania < działa

Przycisk aktywacji/
dezaktywacji 
wyłącznika czasowego

pr działa działa

Przycisk trybu pracy 
cichej s działa

Przycisk nastawy 
zależnej od pogody ba działa

Przycisk pracy w trybie 
kontroli/testowania z działa
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■ [1-02] Nastawa przy niskiej temperaturze otoczenia (Lo_Ti):
docelowa temperatura wody, kiedy temperatura zewnętrzna
jest równa lub spada poniżej wartości niskiej temperatury
otoczenia (Lo_A). 
Należy pamiętać, że wartość Lo_Ti powinna być wyższa niż
wartość Hi_Ti, ponieważ w niższych temperaturach
zewnętrznych (tj. Lo_A) woda musi być cieplejsza.

■ [1-03] Nastawa przy wysokiej temperaturze otoczenia
(Hi_Ti): docelowa temperatura wody, kiedy temperatura
zewnętrzna jest równa lub wzrasta powyżej wartości
wysokiej temperatury otoczenia (Hi_A). 
Należy pamiętać, że wartość Hi_Ti powinna być niższa niż
wartość Lo_Ti, ponieważ w wyższych temperaturach
zewnętrznych (tj. Hi_A) chłodniejsza woda wystarczy.

[3] Automatyczny restart

Kiedy po awarii zasilania zostanie ono ponownie włączone, funkcja
automatycznego restartu przywróci ustawienia interfejsu użytkownika
z chwili, w której doszło do awarii.

Jeśli funkcja ta jest wyłączona, włącznik czasowy nie zostanie
aktywowany w przypadku przywrócenia zasilania po jego awarii.
Aktywowanie lub dezaktywowanie włącznika czasowego umożliwia
przycisk pr.

■ [3-00] Status: określa, czy funkcja automatycznego restartu
jest włączona (0), czy wyłączona (1).

[9] Nastawa chłodzenia i ogrzewania

Konfiguracja tych wartość ma zapobiec wybraniu przez użytkownika
nieprawidłowej (tj., zbyt wysokiej lub zbyt niskiej) temperatury wody
na wylocie. Z tego względu możliwa jest konfiguracja nastawy
zakresu temperatury ogrzewania i nastawy zakresu temperatury
chłodzenia dostępnych dla użytkownika.

■ [9-00] Górna granica nastawy ogrzewania: maksymalna
temperatura wody na wylocie podczas ogrzewania.

■ [9-01] Dolna granica nastawy ogrzewania: minimalna
temperatura wody na wylocie podczas ogrzewania.

■ [9-02] Górna granica nastawy chłodzenia: maksymalna
temperatura wody na wylocie podczas chłodzenia.

■ [9-03] Dolna granica nastawy chłodzenia: minimalna
temperatura wody na wylocie podczas chłodzenia.

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Tt Docelowa temperatura wody

TA Temperatura otoczenia (zewnętrzna)

= Dopuszczalna zmiana

Lo_Ti

Lo_A Hi_A TA

Tt

+ 05

00

- 05

Hi_Ti Shift value

UWAGA Stąd zalecane jest pozostawienie funkcji automatycznego
restartu włączonej.

Pierwszy 
kod

Drugi 
kod Nastawa

Nastawa dokonana przez montera, różna od wartości domyślnej
Wartość 

domyślna Zakres Krok JednostkaData Wartość Data Wartość

0 Poziom dostępu użytkownika

00 Poziom dostępu użytkownika 3 2 ~ 3 1 —

1 Nastawa zależna od pogody

00 Niska temperatura otoczenia (Lo_A) –10 –20 ~ 5 1 °C

01 Wysoka temperatura otoczenia (Hi_A) 15 10 ~ 20 1 °C

02 Nastawa przy niskiej temperaturze 
otoczenia (Lo_Ti) 40 25 ~ 55 1 °C

03 Nastawa przy wysokiej temperaturze 
otoczenia (Hi_Ti) 25 25 ~ 55 1 °C

2 Niedostępne

3 Automatyczny restart

00 Stan 0 (wł.) 0/1 — —

4 Niedostępne

5 Niedostępne

6 Niedostępne

7 Niedostępne

8 Niedostępne

9 Zakresy nastawy temperatury chłodzenia i ogrzewania

00 Górna granica nastawy ogrzewania 55 37 ~ 55 1 °C

01 Dolna granica nastawy ogrzewania 25 25 ~ 37 1 °C

02 Górna granica nastawy chłodzenia 20 18 ~ 20 1 °C

03 Dolna granica nastawy chłodzenia 5 5 ~ 18 1 °C
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Praca w trybie testowym i ostateczna kontrola

Obowiązkiem montera jest sprawdzenie, czy po instalacji urządzenie
działa prawidłowo.

Praca w trybie testowym

1 Nacisnąć przycisk z 4 razy, tak aby wyświetlona została ikona
t.

2 W zależności od modelu urządzenia pracę w trybie ogrzewania,
pracę w trybie chłodzenia lub pracę w obu trybach należy
sprawdzić w przedstawiony poniżej sposób (jeżeli żaden tryb nie
jest włączony, cyfrowy panel sterowania powróci do normalnego
trybu po 10 sekundach lub po jednokrotnym naciśnięciu
przycisku z): 

• Aby sprawdzić pracę w trybie ogrzewania, należy nacisnąć
przycisk h/c, tak aby wyświetlona została ikona h. Aby
rozpocząć pracę w trybie testowania, należy nacisnąć
przycisk o.

• Aby sprawdzić pracę w trybie chłodzenia, należy nacisnąć
przycisk h/c, tak aby wyświetlona została ikona c. Aby
rozpocząć pracę w trybie testowania, należy nacisnąć
przycisk o. 

3 Praca w trybie testowania zakończy się automatycznie po
30 minutach lub po osiągnięciu temperatury nastawy. Tryb
testowy można zatrzymać ręcznie, naciskając jeden raz przycisk
o. W razie rozłączenia przewodów lub usterek na cyfrowym
panelu sterowania wyświetlony zostanie kod błędu. W prze-
ciwnym razie cyfrowy panel sterowania powróci do pracy
w normalnym trybie.

4 Aby usunąć kod usterki, patrz punkt "Kody błędów" na
stronie 15.

Ostateczna kontrola

Przed przekazaniem urządzenia użytkownikowi należy zapoznać się
z następującymi zaleceniami:

■ Po zakończeniu instalacji i dokonaniu niezbędnych ustawień,
należy zamknąć wszystkie pokrywy urządzenia.

■ Panel serwisowy skrzynki elektrycznej może być otwierany
wyłącznie przez uprawnionego elektryka na czas konserwacji i
naprawy.

Konserwacja

W celu zapewnienia niezawodności urządzenia należy regularnie
przeprowadzać przegląd oraz szereg czynności kontrolnych
dotyczących urządzenia i okablowania w miejscu instalacji.

Jeśli urządzenie jest wykorzystywane do klimatyzacji, opisywane
czynności kontrolne należy wykonywać co najmniej raz w roku. Jeśli
urządzenie jest używane do innych zastosowań, czynności kontrolne
należy przeprowadzać co 4 miesiące. 

 

Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre części urządzenia
mogą być bardzo gorące.

Wytwornica wody lodowej

1 Powietrzny wymiennik ciepła

Za pomocą szczotki i dmuchawy należy usunąć kurz i inne
zanieczyszczenia z żeber wężownicy. Powietrze należy
wydmuchiwać od strony wnętrza urządzenia. Należy uważać, by
nie pogiąć ani nie uszkodzić żeber.

2 Silnik wentylatora

■ Należy oczyścić żebra radiatora silnika.

■ Zwrócić uwagę na nietypowe dźwięki. Jeśli wentylator lub
silnik jest uszkodzony, należy skontaktować się z lokalnym
dealerem firmy Daikin.

3 Ciśnienie wody

Należy sprawdzić, czy ciśnienie wody jest wyższe niż 0,3 bar.
W razie konieczności dolać wody.

4 Filtr wody

Wyczyść filtr wody.

5 Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa

Sprawdzić, czy ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa działa
prawidłowo, obracając czerwone pokrętło zaworu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara:

■ Jeżeli nie słychać stuknięcia, należy skontaktować się
z lokalnym dealerem firmy Daikin.

■ Jeżeli z urządzenia nadal wycieka woda, należy najpierw
zamknąć zawór odcinający na wlocie i wylocie wody, a
następnie skontaktować się z lokalnym dealerem firmy
Daikin.

Cyfrowy panel sterowania

Cyfrowy panel sterowania nie wymaga konserwacji.

Kurz należy wycierać miękką wilgotną ściereczką.

UWAGA Należy pamiętać, że podczas pierwszego okresu
działania urządzenia moc pobierana przez urządzenie
nie może przekraczać wartości podanej na tabliczce
znamionowej urządzenia. Zjawisko to jest spowodo-
wane tym, że do osiągnięcia stabilnego poboru energii
i równomiernej pracy konieczny jest 50-godzinny okres
docierania.

UWAGA Aby wyświetlić ostatni usunięty kod błędu, należy
jednokrotnie nacisnąć przycisk z. Ponownie 4-krotnie
nacisnąć przycisk z, aby wrócić do normalnego trybu.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konser-
wacyjnych lub napraw, należy zawsze wyłączyć zasilanie
wyłącznikiem głównym na tablicy rozdzielczej, wyjąć
bezpieczniki lub rozłączyć urządzenia zabezpieczające
urządzenia. 

Nigdy nie myć urządzenia wodą pod ciśnieniem.
EWAQ+EWYQ005~007ACV3P
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Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale zamieszczono użyteczne informacje na temat
diagnozowania i eliminowania niektórych problemów, jakie można
napotkać podczas eksploatacji urządzenia.

Wskazówki ogólne

Przed przystąpieniem do procedury rozwiązywania problemu należy
dokładnie obejrzeć urządzenie w poszukiwaniu oczywistych usterek,
takich jak poluzowane połączenia czy uszkodzenia przewodów
elektrycznych.

Przed zwróceniem się do lokalnego dealera firmy Daikin, należy
dokładnie zapoznać się z tym rozdziałem – pozwoli to zaoszczędzić
czas i ograniczyć koszty. 

Jeśli zadziałało urządzenie zabezpieczające, należy określić
przyczynę, która spowodowała uaktywnienie zabezpieczenia, a
dopiero potem wyzerować urządzenie zabezpieczające. W żadnym
wypadku nie wolno zwierać na krótko (mostkować) urządzeń
zabezpieczających ani zmieniać ich parametrów na inne, niż
fabryczne. Jeśli określenie źródła problemu nie jest możliwe, należy
zwrócić się do lokalnego dealera firmy Daikin.

Objawy ogólne

Objaw 1: Urządzenie włącza się (dioda LED o świeci), ale nie 
następuje ani chłodzenie, ani ogrzewanie

Objaw 2: Pompa wydaje dziwne dźwięki (kawitacja)

Objaw 3: Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa otwiera się

Objaw 4: Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa przecieka

Kody błędów

Po aktywowaniu urządzenia zabezpieczającego dioda LED cyfro-
wego panelu sterowania będzie migać i wyświetlony zostanie kod
błędu. 

Lista wszystkich błędów i środków zaradczych znajduje się w tabeli
poniżej.

Urządzenie zabezpieczające należy zresetować wyłączając
urządzenie i ponownie je włączając (dwukrotne naciśnięcie przycisku
wł./wył. cyfrowego panelu sterowania). W przypadku, jeśli zastoso-
wanie tej procedury resetowania okaże się nieskuteczne, należy
skontaktować się z lokalnym dealerem firmy Daikin.

Przed przystąpieniem do przeglądu skrzynki elektrycznej
urządzenia należy upewnić się, że zasilanie urządzenia
jest odłączone.

Możliwe przyczyny Środki zaradcze

Niewłaściwie ustawiona 
temperatura.

Sprawdzić nastawę temperatury na 
panelu sterowania.

Przepływ wody jest za mały. • Sprawdzić, czy wszystkie zawory 
odcinające obieg wody są 
całkowicie otwarte.

• Sprawdź, czy filtr wody wymaga 
oczyszczenia.

• Upewnić się, czy w układzie nie 
ma powietrza (odpowietrzyć).

• Za pomocą manometru sprawdzić, 
czy ciśnienie wody jest 
wystarczające. Ciśnienie wody 
musi być >0,3 bar (zimna woda), 
>> 0,3 bar (gorąca woda).

• Sprawdzić, czy ustawiona jest 
najwyższa (III) prędkość pompy.

• Upewnić się, czy zbiornik 
rozprężny nie jest uszkodzony.

• Sprawdzić, czy opór w obiegu 
wody nie jest zbyt duży dla pompy 
(patrz punkt "Ustawianie 
prędkości pompy" na stronie 11).

Objętość wody w instalacji jest za 
mała.

Upewnić się, czy objętość wody 
w instalacji znajduje się powyżej 
minimalnej wymaganej wartości 
(patrz punkt "Sprawdzanie objętości 
wody i ciśnienia wstępnego w 
zbiorniku rozprężnym" na stronie 6).

Możliwe przyczyny Środki zaradcze

W układzie znajduje się powietrze. Odpowietrzyć układ.

Ciśnienie wody na wlocie pompy jest 
zbyt niskie.

• Za pomocą manometru sprawdzić, 
czy ciśnienie wody jest 
wystarczające. Ciśnienie wody 
musi być >0,3 bar (zimna woda), 
>> 0,3 bar (gorąca woda).

• Sprawdzić, czy manometr nie jest 
uszkodzony.

• Sprawdzić, czy zbiornik rozprężny 
nie jest uszkodzony.

• Sprawdzić, czy nastawa ciśnienia 
wstępnego w zbiorniku rozpręż-
nym jest prawidłowa (patrz punkt 
"Ustawianie ciśnienia wstępnego 
zbiornika rozprężnego" na 
stronie 7).

Możliwe przyczyny Środki zaradcze

Zbiornik rozprężny jest uszkodzony. Należy wymienić zbiornik rozprężny.

Objętość wody w instalacji jest 
za duża.

Upewnić się, czy objętość wody 
w instalacji znajduje się poniżej 
maksymalnej dopuszczalnej 
wartości (patrz punkt "Sprawdzanie 
objętości wody i ciśnienia wstępnego 
w zbiorniku rozprężnym" na 
stronie 6).

Możliwe przyczyny Środki zaradcze

Zanieczyszczenia blokują wylot 
ciśnieniowego zaworu 
bezpieczeństwa.

Sprawdzić, czy ciśnieniowy zawór 
bezpieczeństwa działa prawidłowo, 
obracając czerwone pokrętło zaworu 
w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara:
• Jeżeli nie słychać stuknięcia, 

należy skontaktować się 
z lokalnym dealerem firmy Daikin.

• Jeżeli z urządzenia nadal wycieka 
woda, należy najpierw zamknąć 
zawór odcinający na wlocie i 
wylocie wody, a następnie 
skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.
Instrukcja montażu
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Kod 
błędu Przyczyna usterki Środki zaradcze

80 Usterka termistora temperatury 
wody na wlocie (czujnik tempe-
ratury wody na wlocie nie działa)

Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

81 Usterka termistora temperatury 
wody na wylocie (czujnik 
temperatury wody na wylocie nie 
działa)

Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

89 Usterka spowodowana 
zamarznięciem wodnego 
wymiennika ciepła (zbyt małe 
natężenie przepływu wody)

Patrz kod błędu 7H.

Usterka spowodowana 
zamarznięciem wodnego 
wymiennika ciepła (zbyt mała 
ilość czynnika chłodniczego)

Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

7H Nieprawidłowy przepływ 
(natężenie przepływu wody zbyt 
niskie lub brak przepływu wody, 
minimalne wymagane natężenie 
przepływu wody wynosi 9 l/min)

• Sprawdzić, czy wszystkie 
zawory odcinające obieg wody 
są całkowicie otwarte.

• Sprawdzić, czy filtr wody 
wymaga oczyszczenia.

• W przypadku modeli z pompą 
ciepła: należy upewnić się, że 
urządzenie działa w zakresie 
roboczym
- temperatura otoczenia

>–15°C
- temperatura wody >30°C.
Patrz również "Pierwszy 
rozruch przy niskich 
temperaturach otoczenia" na 
stronie 8.

• Upewnić się, czy w układzie 
nie ma powietrza 
(odpowietrzyć).

• Za pomocą manometru 
sprawdzić, czy ciśnienie wody 
jest wystarczające. Ciśnienie 
wody musi być >0,3 bar 
(zimna woda), >> 0,3 bar 
(gorąca woda).

• Sprawdzić, czy ustawiona jest 
najwyższa (III) prędkość 
pompy.

• Upewnić się, czy zbiornik 
rozprężny nie jest 
uszkodzony.

• Sprawdzić, czy opór w obiegu 
wody nie jest zbyt duży dla 
pompy (patrz punkt 
"Ustawianie prędkości pompy" 
na stronie 11).

A1 Płytka drukowana A1P 
uszkodzona
(w dostępnej skrzynce 
elektrycznej)

Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

A5 Zbyt niska temperatura wody na 
wylocie (temperatura wody na 
wylocie zmierzona za pomocą 
termistora R1T jest zbyt niska)

Patrz kod błędu 7H.

C0 Usterka czujnika przepływu 
(czujnik przepływu pozostaje 
zamknięty po zatrzymaniu 
pompy)

Sprawdzić, czy czujnik 
przepływu nie jest zatkany przez 
zanieczyszczenia.

C4 Uszkodzenie termistora 
wymiennika ciepła (czujnik 
temperatury wymiennika ciepła 
nie działa)

Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

E1 Płytka drukowana A4P 
uszkodzona
(w niedostępnej skrzynce 
elektrycznej)

Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

E5 Aktywacja zabezpieczenia przed 
przeciążeniem sprężarki

Sprawdzić, czy urządzenie 
pracuje w zakresie parametrów 
roboczych (patrz punkt "Dane 
techniczne" na stronie 17).
Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

E6 Usterka przy uruchamianiu 
sprężarki

Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

E7 Usterka blokady wentylatora 
(wentylator jest zablokowany)

Sprawdzić, czy wentylator nie 
został zablokowany przez 
zanieczyszczenia. Jeżeli 
wentylator nie jest zablokowany, 
należy skontaktować się 
z lokalnym dealerem firmy 
Daikin.

E8 Usterka związana ze zbyt dużym 
natężeniem prądu

Sprawdzić, czy urządzenie 
pracuje w zakresie parametrów 
roboczych (patrz punkt "Dane 
techniczne" na stronie 17).

EA Uszkodzenie dot. zmiany trybu 
chłodzenia/ogrzewania (tylko 
modele z pompą ciepła)

Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

F3 Zbyt wysoka temperatura na 
tłoczeniu (np. w wyniku 
zablokowania wężownicy 
zewnętrznej)

Wyczyść wężownicę 
zewnętrzną. Jeśli wężownica 
jest czysta, należy skontaktować 
się z lokalnym dealerem firmy 
Daikin.

F6 Zbyt wysokie ciśnienie 
skraplacza podczas chłodzenia 
(np. w wyniku zablokowania 
wężownicy zewnętrznej przez 
zanieczyszczenia)

Wyczyść wężownicę 
zewnętrzną. Jeśli wężownica 
jest czysta, należy skontaktować 
się z lokalnym dealerem firmy 
Daikin.

Zbyt wysokie ciśnienie 
skraplacza podczas chłodzenia 
(np. w wyniku pracy urządzenia 
po przekroczeniu dopuszczal-
nego zakresu parametrów)

Sprawdzić, czy urządzenie 
pracuje w zakresie parametrów 
roboczych (patrz punkt "Dane 
techniczne" na stronie 17).

FA Uszkodzenie spowodowane 
wysokim ciśnieniem (w wyniku 
pracy urządzenia po 
przekroczeniu dopuszczalnego 
zakresu parametrów)

Sprawdzić, czy urządzenie 
pracuje w zakresie parametrów 
roboczych (patrz punkt "Dane 
techniczne" na stronie 17).

H0 Usterka czujnika napięcia i 
natężenia (czujnik nie działa)

Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

H9 Usterka termistora temperatury 
zewnętrznej (termistor 
zewnętrzny nie działa)

Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

J3 Usterka termistora linii tłocznej Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

J6 Termistor wymiennika ciepła 
urządzenia zewnętrznego nie 
działa lub jest odłączony

Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

L3 Usterka skrzynki elektrycznej Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

L4 Usterka skrzynki elektrycznej Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

L5 Usterka skrzynki elektrycznej Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

P4 Usterka skrzynki elektrycznej Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

U0 Usterka dot. czynnika 
chłodniczego (na skutek wycieku 
czynnika)

Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

U2 Usterka dot. napięcia 
w obwodzie głównym

Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

U4 Błąd komunikacji Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

U7 Błąd komunikacji Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

UA Błąd komunikacji Skontaktować się z lokalnym 
dealerem firmy Daikin.

Kod 
błędu Przyczyna usterki Środki zaradcze
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Dane techniczne

Informacje ogólne

Parametry elektryczne

Modele tylko chłodzące Modele z pompą ciepła

EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P EWYQ005ACV3P EWYQ006ACV3P EWYQ007ACV3P

Wydajność znamionowa
• chłodzenie(a) 5,2 kW 6,0 kW 7,1 kW 5,2 kW 6,0 kW 7,1 kW
• ogrzewanie(b) — — — 6,1 kW 6,8 kW 8,2 kW

Wymiary W x Sz x G 805 x 1170 x 360 mm
Masa
• samego urządzenia 100 kg
• urządzenia gotowego do pracy 104 kg

Króćce przyłączeniowe
• wylot/wlot wody 1" MBSP(c)

• spust wody złączka przewodu 1/2" FBSP(d)

Czynnik chłodniczy
• Typ R410A
• Ilość 1,7 kg

Zbiornik rozprężny
• Pojemność 6 l
• Ciśnienie wstępne 1 bar
• Maksymalne ciśnienie robocze (MWP) 3,0 bar

Pompa
• Typ chłodzona wodą
• l. prędkości 3
• Znamionowy spręż dyspozycyjny normalny: 25 kPa, wysoki: 40 kPa

Poziom dźwięku
• Moc akustyczna 63 dBA 64 dBA 66 dBA 63 dBA 64 dBA 66 dBA
• Ciśnienie akustyczne (w odl. 1 m) 47 dBA 49 dBA 53 dBA 47 dBA 49 dBA 53 dBA

Objętość wody w urządzeniu 4 l
Nominalny przepływ wody 14,3 l/min 17,2 l/min 20,4 l/min 14,3 l/min 17,2 l/min 20,4 l/min
Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa 
obiegu wody 3 bar

Zakres pracy — po stronie wody
• ogrzewanie — +25~+55°C
• chłodzenie +5~+20°C +5~+20°C

Zakres pracy — po stronie powietrza
• ogrzewanie — –15~+25°C
• chłodzenie +10~+43°C +10~+43°C

(a) Znamionowe wydajności chłodnicze podano na podstawie poniższych parametrów Eurovent:
parownik: 12°C/7°C
skraplacz: 30°C/35°C

(b) Znamionowe wydajności grzewcze podano na podstawie poniższych parametrów Eurovent:
otoczenie: 7°C t.such./6°C t.mokr.
skraplacz: 30°C/35°C

(c) MBSP = Male British Standard Pipe (męski gwint rurowy wg norm brytyjskich)
(d) FBSP = Female British Standard Pipe (żeński gwint rurowy wg norm brytyjskich)

Modele chłodzące Modele z pompą ciepła

EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P EWYQ005ACV3P EWYQ006ACV3P EWYQ007ACV3P

Obwód zasilania
• Fazy 1P
• Częstotliwość 50 Hz
• Napięcie 230 V
• Maksymalny prąd pracy 17,3 A 19 A
Instrukcja montażu
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