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ilmastoinnin yhteydessä.
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(EWYQ) ja vain jäähdyttävä versio (EWAQ) saatavana 3 vakiokoossa
(5 kW, 6 kW ja 7 kW).
Lämmitinlisävaruste OP10
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Mallin tunnistus
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LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN
ASENNUSTA. SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS SOPIVASSA
PAIKASSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.
LAITTEIDEN TAI LISÄLAITTEIDEN VÄÄRÄ ASENNUS
TAI LIITTÄMINEN SAATTAVAT AIHEUTTAA SÄHKÖISKUN, OIKOSULUN, VUOTOJA, TULIPALON TAI MUUTA
VAHINKOA LAITTEILLE. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ
KÄYTÄT AINOASTAAN DAIKININ VALMISTAMIA LISÄLAITTEITA, JOTKA ON ERITYISESTI SUUNNITELTU
KÄYTETTÄVIKSI NÄIDEN LAITTEIDEN KANSSA.
NIIDEN
ASENTAMINEN
ON
ANNETTAVA
AMMATTIMIEHEN TEHTÄVÄKSI.

P

-H-

Valinnainen
lämmitin
Sisältää pumpun
Nimellisjännite (1P, 230 V, 50 Hz)
Suuri/pieni muutos
Lämmitys-/jäähdytystehon ilmoitus (kW)(a)
R410A-kylmäaine
A = vain jäähdytys,
Y = lämmitys ja jäähdytys
Eurooppalainen vedenjäähdytin
(a) Katso tarkat arvot kohdasta "Tekniset tiedot" sivulla 17.

JOS OLET EPÄVARMA ASENNUSMENETTELYN TAI
KÄYTÖN SUHTEEN, OTA AINA YHTEYTTÄ DAIKINJÄLLEENMYYJÄÄN, JOLTA SAAT NEUVOJA JA
TIETOJA.

Asennusopas

1

EWAQ+EWYQ005~007ACV3P
Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset
ilmasta-veteen lämpöpumput
4PW33165-7A

LISÄVARUSTEET

Sovellus 2
Tilan jäähdytys- ja lämmityssovellus sisäyksikköön liitetyn jäähdytys/
lämmitysvalintaan sopivan huonetermostaatin avulla.

Asennusopas

1

Käyttöopas

1

Sulkuventtiili

2

Kytkentäkaaviotarra
(yksikön yläkannen sisäpuolella)

1

T
1 2

3 4

5

6

7
FCU1

Kaukosäädinsarja
(digitaalinen ohjausyksikkö, 4 kiinnitysruuvia
ja 2 tulppaa)

FCU2
FCU3

1
1

TYYPILLINEN

SOVELLUSESIMERKKI

Nämä sovellusesimerkit ovat vain havaintoesimerkkejä.
■

Sovellus 1

DC
3 4

5

2

Levylämmönvaihdin

3

Pumppu

4

Sulkuventtiili

5

Kollektori (ei sisälly
toimitukseen)

6
FCU1..3
T

Sulkuventtiili
Fan coil -yksikkö (ei
sisälly toimitukseen)
Huonetermostaatti tai
huonetermostaatti, jossa
on jäähdytys/lämmityskytkin (ei sisälly
toimitukseen)

Pumpun toiminta sekä tilan lämmitys ja jäähdytys ( tilan
jäähdytys- ja lämmityssovellus sisäyksikköön liitetyn jäähdytys/
lämmitysvalintaan sopivan huonetermostaatin avulla)
Asiakas valitsee vuodenajan mukaan huonetermostaatista (T)
jäähdytyksen tai lämmityksen. Tätä valintaa ei voi tehdä
käyttöliittymästä.

Tilojen lämmitys- ja jäähdytyssovellus (ilman termostaattia).

1 2

Vaihtosuuntainen
lämpöpumppu

7

Kun huonetermostaatti (T) pyytää tilan jäähdytystä/lämmitystä,
pumppu käynnistyy ja sisäyksikkö siirtyy jäähdytystilaan/
lämmitystilaan. Ulkoyksikkö käynnistyy lähtevän kylmän/kuuman
veden tavoitelämpötilan saavuttamiseksi.
Lämmitys/jäähdytystoiminnon ON/OFF-asetus tehdään huonetermostaatilla, eikä sitä voi tehdä sisäyksikön käyttöliittymästä.

5
1

FCU1

FCU2

FCU3

M

M

M

RT1

RT2

RT3

Muista liittää termostaatin johtimet oikeisiin liittimiin (katso
"Termostaatin kaapelin liittäminen" sivulla 10).

6

Vaihtosuuntainen
lämpöpumppu

2

Levylämmönvaihdin

3

Paisunta-astia

4

Pumppu

5

Sulkuventtiili

6

Moottoroitu venttiili
(ei sisälly toimitukseen)

7
FCU1..3
DC
RT1..3

Ohivirtausventtiili
Fan coil -yksikkö (ei
sisälly toimitukseen)
Digitaalinen
ohjausyksikkö
Huonetermostaatti
(ei sisälly
toimitukseen)

Digitaalinen ohjausyksikkö (DC) asennetaan sisätiloihin, ja sen avulla
käyttäjä voi kytkeä yksikön (1) PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ, valita
jäähdytys- tai lämmitystilan (vain lämpöpumppumalli) ja asettaa
veden lämpötilan. Kun yksikkö on päällä, se toimittaa fan coil
-yksiköille (FCU1..3) asetetun lämpöistä vettä.
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YKSIKÖN

YLEISKUVAUS

Pääkomponentit

Yksikön avaaminen

1
3
11

Jotta kaikkiin pääkomponentteihin päästään käsiksi asennusta ja
huoltoa varten, yksikön ylä- ja etukansi täytyy irrottaa.

2

■

Avaa yläkansi (1) avaamalla 6 ruuvia ja nostamalla kansi pois.

12

■

Avaa etukansi (2) avaamalla neljää ruuvia ja irrottamalla kansi.

13a
7
17
8

1

4
5
14
15
9
6
13b
18
10

1

Kytkinrasia
Kytkinrasia sisältää liittimet virtalähdettä ja digitaalista ohjausyksikköä sekä yksikön elektronisia ja sähköisiä pääosia varten.

2

2

Pääkytkin
Pääkytkimellä
sähkövirta.

■

Jotta kytkinrasian sisäosaan päästäisiin käsiksi — esim.
kenttäjohdotuksen liittämistä varten — kytkinpaneelin
huoltopaneeli (3) voidaan irrottaa. Avaa kahta ruuvia ja nosta
kytkinrasian huoltopaneeli pois.
Katkaise
virransyöttö
huoltopaneelin irrotusta.

ennen

voidaan

katkaista

3

Lämmönvaihdin

4

Veden tuloliitin (1" MBSP)

5

Veden lähtöliitin (1" MBSP)

6

Pumppu

kytkinrasian

kaikki

yksikköön

tuleva

Pumppu kierrättää vettä vesipiirissä.
7

Painemittari
Painemittarilla luetaan vesipiirin vedenpaine.

8

Paisunta-astia (6 litraa)
Kun lämpötila nousee, vesipiirissä oleva vesi laajenee. Paisuntaastia tasapainottaa muuttuvien veden lämpötilojen aiheuttamia
paineen muutoksia antamalla tilaa veden muuttuvalle
tilavuudelle.

3

9

Paisunta-astian huoltopiste
Huoltopisteeseen voidaan tarvittaessa liittää kuivatyppisylinteri
paisunta-astian esipaineen säätämistä varten.

10

Tyhjennys- ja täyttöventtiili (2x)

11

Ilmanpoistoventtiili
Vesipiiriin jäänyt ilma poistetaan automaattisesti ilmanpoistoventtiilin kautta.

12

Vedensuodatin
Vedensuodatin poistaa vedestä lian ja estää pumpun
vaurioitumisen tai haihduttimen tukkeutumisen. Vedensuodatin
on puhdistettava säännöllisesti. Katso "Huolto" sivulla 14.

Asennusopas
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13

YKSIKÖN

Veden lämpötila-anturit

ASENNUS

Kaksi lämpötilamittaria mittaa veden tulolämpötilaa (13a) ja
veden lähtölämpötilaa (13b).
14

Digitaalisen ohjausyksikön kaapelin tulo

15

Virransyötön tulo

16

OP10-lämmitin (valinnainen, ei kuvassa)

Asennuspaikan valinta

Lämmitin kiedotaan putkiston ympärille suojelemaan yksikön
haihdutinta ja vesipiiriä jäätymiseltä kylmissä ulkolämpötiloissa.

Yleisiä ohjeita

Turvalaitteet
17

18

■

Sähköosia koskettavat pieneläimet voivat aiheuttaa
toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon. Kehota asiakasta
pitämään yksikön ympäristö puhtaana.

■

Yksikkö on suunniteltu asennettavaksi ulos.

Virtauskytkin tarkastaa vesipiirin virtauksen ja suojelee
lämmönvaihdinta jäätymiseltä ja pumppua vaurioitumiselta. Jos
pienintä vaadittua virtausta ei saavuteta, yksikkö sammutetaan.

■

Valitse riittävän tukeva paikka, joka kestää yksikön painon ja
tärinän ja jossa käyntiääni ei vahvistu.

■

Vaikka yksikön käytön aikana tuottama ääni on hiljainen, vältä
asennusta lähelle sellaisia paikkoja, joissa hiljaisetkin melutasot
voivat häiritä (esim. makuuhuoneen ikkunat, terassit).

■

Valitse paikka, jossa yksiköstä poistuva kuuma ilma ei aiheuta
häiriöitä.

■

Ilmalla täytyy olla riittävästi tilaa kulkea, eikä ilman tulo- ja
poistoaukkojen ympärillä saa olla esteitä (katso "Asennus
lähelle seinää tai estettä" sivulla 4).

■

Sijoituspaikassa ei saa olla vaaraa siitä, että lähistöltä vuotaa
tulenarkaa kaasua.

Nippusiteiden kiinnikkeiden avulla voidaan kenttäjohdotus
kiinnittää
nippusiteillä
kytkinrasiaan
vedonpoiston
varmistamiseksi.

■

Asenna yksikkö ja virtajohdot vähintään 3 metrin päähän
televisio- ja radiovastaanottimista. Tämän tarkoituksena on
estää häiriöiden syntyminen kuvaan ja ääneen.

Riviliitin

■

Rannikko- tai muilla alueilla, jossa on suolainen ilmasto,
korroosio saattaa lyhentää yksikön käyttöikää. Estä suora
altistuminen mereltä puhaltaville tuulille.

■

Koska yksiköstä virtaa vettä ulos, älä laita yksikön alle mitään,
mikä täytyy suojata kosteudelta.

Paineenalennusventtiili
estää

liian

suuren

vedenpaineen

Kytkinrasian komponentit

20

Huolehdi siitä, että pieneläimet eivät voi käyttää
ulkoyksikköä suojapaikkanaan.

Virtauskytkin

Paineenalennusventtiili
vesipiirissä (≥3 bar).

19

■

Nippusiteiden kiinnikkeet

Kenttäjohdotus on helppo liittää riviliittimeen.
20
19

Asennus lähelle seinää tai estettä
■

Kun yksikön tulo- tai poistoilmavirran tiellä on seinä tai jokin muu
este, noudata alla olevissa kuvissa ilmoitettuja etäisyyksiä.

■

Poistopuolen seinän korkeuden täytyy olla 1200 mm tai
vähemmän.
Näkymä sivusta

Näkymä ylhäältä

>100

>100

>350

≤1200

>350

>50
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Asennusopas

4

Sijoituspaikan valinta kylmässä ilmastossa

Yksikön kiinnitys

Kun yksikköä käytetään alhaisissa ulkolämpötiloissa, on
alla olevia ohjeita noudatettava.
■

Estä altistuminen tuulelle:
• Asenna yksikkö niin, että sen ilman tulopuoli on seinää päin.
Älä koskaan asenna yksikköä paikkaan, jossa ilman tulopuoli
saattaa joutua suoraan tuulelle alttiiksi.
• Asenna estolevy yksikön ilman poistopuolelle.

■

Runsaslumisilla seuduilla on valittava asennuspaikka, jossa lumi
ei pääse haittaamaan yksikön toimintaa.

1

Tarkista asennusperustan kestävyys ja tasaisuus, jotta laite ei
asennuksen jälkeen toimiessaan tärise eikä aiheuta melua.

2

Varmista, että yksikkö asennetaan vaakasuoraan.

3

Varaa 4 sarjaa M8- tai M10-ankkuripultteja, -muttereita ja
-aluslevyjä, joita myydään alan liikkeissä.

4

Kiinnitä yksikkö tukevasti ankkuripulteilla asennuspiirustuksen
mukaisesti.
Ruuvaa ankkuripultit niin pitkälle, että niiden korkeus
perustuksen pinnasta on 20 mm.

Rakenna suuri katos.
Rakenna jalusta.

■

Muista suojata vesipiiri jäätymiseltä.
suojaaminen jäätymiseltä" sivulla 7.

Katso

"Vesipiirin

Yksikön asennuspiirustus
>50

20

Asenna yksikkö niin ylös maasta, ettei se
peity lumeen.

Tyhjennysputkiston asennus

1170
367

580

69 137

Jos tyhjennysputkisto täytyy asentaa, noudata alla olevia ohjeita.
3
4

>100

360 330

■

Yksikön pohjalevyssä on kaksi tyhjennysveden poistoaukkoa,
katso "Yksikön asennuspiirustus" sivulla 5 (tyhjennystulppa ja letku on hankittava erikseen).

■

Älä käytä kylmillä alueilla tyhjennysletkua yksikön kanssa.
Tyhjennysvesi saattaa jäätyä ja tukkia poistoaukon. Jos
tyhjennysletkun käyttäminen on syystä tai toisesta välttämätöntä, asenna lämmitin estämään tyhjennysputken jäätyminen.

350

Vesiputkisto
1

2

1

Huoltotila
1

Kiinnitysreiät

2

Tyhjennysveden poistoaukot (Ø18 mm)

3

Veden tulo

4

Veden lähtö

Vesipiirin tarkastus
Yksiköissä on veden tulo- ja poistoliitännät vesipiiriin liittämistä
varten. Kyseisen piirin on oltava pätevän asentajan asentama ja sen
on täytettävä kaikki asianmukaiset eurooppalaiset ja kansalliset
vaatimukset.
Yksikköä saa käyttää vain suljetussa vesijärjestelmässä.
Käyttö avoimessa vesipiirissä voi aiheuttaa vesiputkien
suhteetonta syöpymistä.

Ilmoitettuja etäisyyksiä on noudatettava, jotta yksikkö toimisi
mahdollisimman hyvin. Asennuksen tai huollon helpottamiseksi
yksikköä voidaan työntää kauemmas seinistä tai esteistä.

Ota huomioon seuraavat kohdat ennen yksikön asennuksen
jatkamista:

Yksikön tarkastus, käsittely ja purkaminen
pakkauksesta
■

Yksikkö on pakattu hihnoilla suljettuun pahvilaatikkoon.

■

Yksikkö on syytä tarkastaa heti saapumisen yhteydessä, ja
mahdollisista vaurioista on syytä viivytyksettä ilmoittaa
liikennöitsijän korvausten käsittelijälle.

■

Tarkasta, että kaikki yksikön varusteet (katso "Lisävarusteet"
sivulla 2) ovat mukana.

■

Tuo yksikkö mahdollisimman lähelle lopullista sijoituspaikkaa
alkuperäisessä pakkauksessaan välttääksesi vauriot siirron
yhteydessä.

■

Yksikön mukana toimitetaan kaksi sulkuventtiiliä. Asenna
huollon ja kunnossapidon helpottamiseksi yksi yksikön veden
tuloliitäntään ja toinen sen veden lähtöliitäntään.

■

Kaikkiin järjestelmässä alhaalla sijaitseviin kohtiin pitää asentaa
poistohanat, jotta putkisto voidaan tyhjentää kokonaan. Yksikön
sisällä on kaksi poistoventtiiliä.

■

Kaikissa järjestelmän yläosassa sijaitsevissa kohteissa pitää olla
ilmanpoistimet. Ilmanpoistimet pitää sijoittaa kohtiin, joihin
huoltotöiden yhteydessä pääsee helposti käsiksi. Yksikön sisällä
on automaattinen ilmanpoistoventtiili. Tarkasta, että tätä ilmanpoistoventtiiliä ei kiristetä liikaa, jotta vesipiirin automaattinen
ilmanpoisto on mahdollista.

■

Huolehdi siitä, että asennukseen käytetyn putkiston komponentit
kestävät vedenpaineen.

Pakkauksesta purkamisen jälkeen yksikkö voidaan asettaa
oikealle paikalleen sen kummassakin päässä olevien kahvojen
avulla.

Asennusopas
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Veden määrän ja paisunta-astian esipaineen
tarkastus
Yksikössä on 6 litran paisunta-astia, jonka oletusesipaine on
1 baaria.

Paisunta-astian esipaineen laskeminen
Asetettava esipaine (Pg) riippuu suurimmasta asennuskorkeuserosta
(H) ja se lasketaan seuraavasti:
Pg = (H/10+0,3) bar

Jotta yksikkö toimisi moitteettomasti, paisunta-astian esipainetta
täytyy ehkä säätää, ja järjestelmän veden minimi- ja maksimimäärä
täytyy tarkastaa.

Suurimman sallitun vesimäärän tarkastus

1

1

Määritä laskettua esipainetta (Pg) vastaava suurin vesimäärä
alla olevan kaavion avulla.

2

Tarkasta, että koko vesipiirin kokonaisvesimäärä on pienempi
kuin tämä arvo.

Tarkasta, että asennuksen kokonaisvesimäärä on vähintään
10 l:
HUOMAA

Useimmissa
ilmastointisovelluksissa
tällä
vähimmäisvesimäärällä saadaan tyydyttävä tulos.
Mutta kriittisissä prosesseissa tai huoneissa,
joissa on suuri lämpökuorma, vettä voidaan
tarvita enemmän.

Määritä koko piirin suurin sallittu vesimäärä seuraavasti.

Jos näin ei ole, yksikön sisällä oleva paisunta-astia on liian pieni
laitteistoa varten.

2.5

2

Määritä alla olevan taulukon avulla, täytyykö paisunta-astian
esipainetta säätää.

3

Määrätä alla olevan taulukon ja ohjeiden avulla, onko
asennuksen
kokonaisvesimäärä
alle
vaaditun
veden
maksimimäärän.
Veden määrä

Asennuskorkeuden ero(a)

≤7 m

>7 m

≤300 l (EWAQ)
≤170 l (EWYQ)

Esipaineen säätö ei ole
tarpeen.

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

Vaadittavat toimenpiteet:
• esipainetta täytyy laskea,
laske kohdan "Paisuntaastian esipaineen
laskeminen" mukaisesti
• tarkasta, onko veden määrä
pienempi kuin suurin sallittu
veden määrä (käytä alla
olevaa kaaviota)

Vaadittavat toimenpiteet:
• esipainetta täytyy nostaa,
laske kohdan "Paisuntaastian esipaineen
Yksikön paisunta-astia liian
laskeminen" mukaisesti
pieni laitteistoa varten.
• tarkasta, onko veden määrä
pienempi kuin suurin sallittu
veden määrä (käytä alla
olevaa kaaviota)

(a) Asennuskorkeuden ero: korkeusero (m) vesipiirin ja yksikön korkeimpien kohtien
välillä. Jos yksikkö sijaitsee asennuksen korkeimmassa kohdassa,
asennuskorkeuden katsotaan olevan 0 m.

pre-pressure [bar]

2
EWAQ

1.5

1
EWYQ

0.5
0.3
0 10

50

100

150

200
250
300
350
maximum water volume [l]

400

450

= esipaine
= veden enimmäismäärä

Esimerkki 1
Lämpöpumppumallinen yksikkö on asennettu 5 m vesipiirin
korkeimman kohdan alapuolelle. Vesipiirin kokonaisvesimäärä
on 100 l.
Tässä esimerkissä ei tarvita toimenpiteitä tai säätöjä.
Esimerkki 2
Lämpöpumppumallinen yksikkö on asennettu 4 m vesipiirin
korkeimman kohdan alapuolelle. Vesipiirin kokonaisvesimäärä
on 190 l.
Tulos:
■

Koska 190 l on enemmän kuin 170 l, esipainetta täytyy laskea
(katso alla oleva taulukko).

■

Tarvittava esipaine on:
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (4/10 + 0,3) bar = 0,7 bar

■

Vastaava enimmäisvesimäärä voidaan lukea kaaviosta: noin
200 l.

■

Koska kokonaisvesimäärä (190 l) on pienempi kuin enimmäisvesimäärä (200 l), paisunta-astia on riittävä asennusta varten.

Paisunta-astian esipaineen asetus
Jos paisunta-astian oletusesipainetta (1 bar) täytyy muuttaa, muista
seuraavat ohjeet:
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■

Käytä
vain
asettamiseen.

■

Paisunta-astian esipaineen väärä asetus johtaa järjestelmän
toimintahäiriöön. Tästä syystä vain valtuutettu asentaja saa
säätää esipainetta.

kuivatyppeä

paisunta-astian

esipaineen

Asennusopas
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Vesijärjestelmän liittäminen

Vesipiirin suojaaminen jäätymiseltä

Vesiliitännät on tehtävä yksikön mukana toimitetun asennuspiirustuksen mukaisesti ottaen huomioon veden tulo ja lähtö.

Pakkanen voi vahingoittaa yksikköä. Tästä syystä vesipiiri täytyy
suojata kylmässä ilmastossa lämmittimellä tai lisäämällä glykolia
veteen.

Huolehdi siitä, että yksikön putket eivät
voimankäytön takia taivu putkia liitettäessä.

liiallisen

Lämmitin

Vesipiiriin päässyt lika voi aiheuttaa ongelmia. Siksi on syytä aina
ottaa huomioon seuraavat seikat vesipiiriä kytkettäessä:
■

Käytä ainoastaan puhtaita putkia.

■

Pidä putken suuta alaspäin poistaessasi metallilastuja.

■

Työntäessäsi putkea seinän läpi peitä putken pää estääksesi
epäpuhtauksien pääsy putkeen.

■

Käytä hyvää kierteiden tiivistysainetta liitosten tiivistykseen.
Tiivistyksen tulee kestää järjestelmän paineet ja lämpötilat ja
sietää myös vedessä käytetty glykoli.

■

Jos käytetään muita kuin messinkiputkia, muista eristää
molemmat materiaalit toisistaan galvaanisen korroosion
estämiseksi.

■

Koska messinki on pehmeä aine, käytä asianmukaisia työvälineitä vesipiirin liittämiseen. Väärät työvälineet vaurioittavat
putkia.

1

Tarkasta, että yksikköön on asennettu valinnainen lämmitin.
(Tehtaalla asennetun lämmittimen liitännät tehdään kytkinrasian
liittimiin 6/7.)
Jotta lämmitin toimisi, yksikköön täytyy tulla virtaa ja
pääkytkimen täytyy olla päällä. Tästä syystä älä
koskaan katkaise virtaa äläkä kytke pääkytkintä pois
päältä pitkäksi aikaa kylminä kausina!

2

Asenna lämmitin (hankitaan asennuspaikalla) ulos asennettuun
putkistoon. Tämän lämmittimen tehonsyöttöliitännät on tehtävä
kytkinrasian liittimiin 6/7 edellyttäen, että sen virrankulutus ei ole
suurempi kuin 200 W.
Jos lämmittimen virrankulutus on yli 200 W, se täytyy
liittää erilliseen virtalähteeseen eikä liittimiin 6/7!

Glykoli
Varmista odotetun alhaisimman ulkolämpötilan mukaan, että
vesijärjestelmään on lisätty glykolia alla olevan taulukon mukainen
väkevyys painoyksikköinä.
Alin ulkolämpötila

0°C

–5°C

–10°C

–15°C

Eteeniglykoli

10%

15%

25%

35%

Propeeniglykoli

10%

15%

25%

35%

Katso myös "Tarkastettavat kohteet ennen käynnistystä" sivulla 11.

Ensimmäinen käynnistys alhaisessa ulkolämpötilassa
HUOMAA

2

Jotta varmistetaan, että yksikkö toimii toimintaalueellaan mahdollisimman pian (veden lämpötila
>30°C), käynnistyksen aikana kuorman on oltava
mahdollisimman
pieni. Tämä
voidaan
tehdä
esimerkiksi sammuttamalla fan coil -yksiköiden
tuulettimet, kunnes veden lämpötila on noussut
30°C:seen.

1

3

Veden lisääminen

4
1

Yksikön putkiston kiinnitys

2

Sulkuventtiilin liittäminen

3

Veden tulo

4

Veden lähtö

1

Liitä veden syöttö tyhjennys- ja täyttöventtiileihin (katso
"Pääkomponentit" sivulla 3).

2

Lisää vettä, kunnes painemittari osoittaa noin 2,0 baarin
painetta. Poista ilmanpoistoventtiileillä mahdollisimman paljon
ilmaa piiristä.
HUOMAA

Asennusopas
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■

Täytön aikana ei ehkä ole mahdollista poistaa
kaikkea ilmaa järjestelmästä. Automaattiset
ilmanpoistoventtiilit poistavat jäljelle jääneen
ilman järjestelmän ensimmäisten käyttötuntien
aikana. Sen jälkeen täytyy ehkä lisätä vettä.

■

Painemittarin osoittama vedenpaine vaihtelee
veden lämpötilan mukaan (korkeampi paine, kun
veden lämpötila on korkeampi).
Vedenpaineen täytyy kuitenkin aina olla yli
0,3 baaria, jotta ilmaa ei pääse piiriin.

■

Yksikkö voi poistaa liian veden paineenalennusventtiilin kautta.
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Putkiston eristys
Vesipiirin ulko- ja sisäosat täytyy eristää, jotta estetään vesihöyryn
tiivistyminen jäähdytyskäytössä ja jäähdytys- ja lämmitystehon
aleneminen.

Kenttäjohdotus

■

Kaikki kenttäjohdotus ja komponentit on annettava
ammatillisesti pätevän sähköasentajan tehtäväksi, ja
tehdyn työn on täytettävä asianmukaiset eurooppalaiset ja kansalliset vaatimukset.

■

Kenttäjohdotus on suoritettava yksikön mukana
toimitetun johdotuskaavion ja jäljempänä annettujen
ohjeiden mukaisesti.

■

Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua virtalähdettä. Missään tapauksessa ei saa käyttää jonkin
toisen laitteen kanssa yhteistä virtalähdettä.

■

Muista tehdä maadoitus. Älä maadoita yksikköä
vesijohtoon, ylijännitesuojaan tai puhelimen maahan.
Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.

■

Muista asentaa maavuotokatkaisin. Yksikkö käyttää
invertteriä, eli on käytettävä maavuotokatkaisinta,
joka pystyy käsittelemään korkeita harmonisia
komponentteja maavuotokatkaisimen vikaantumisen
estämiseksi.

■

Käytä kaikkien napojen irtikytkentä -tyyppistä
katkaisinta, jossa kontaktin erotus on vähintään 3 mm
kaikkien napojen välissä.

Ei-helppopääsyinen jakorasia
AC1, AC2 ............... Liitin
E1, E2 .................... Liitin
FU1 ........................ Varoke 30 A 250 V
FU2,FU3 ................ Varoke 3,15 A 250 V
HR1, HR2............... Liitin
L ............................. Jännitteinen
L1R ........................ Kuristin
LED A..................... Merkkilamppu
M1C ....................... Kompressorin moottori
M1F........................ Tuuletinmoottori
MRC/W .................. Magneettirele
MRM10,MRM20..... Magneettirele
N ............................ Nolla
PCB1,2................... Piirilevy
PM1........................ Virtamoduuli
Q1L ........................ Ylivirtasuoja
R1T~R3T ............... Termistori
S2~S102 ................ Liitin
SA2 ........................ Ylijännitesuoja
SHEET METAL ...... Riviliittimen kiinteä levy
SW1 ....................... Pakkokäyttö ON/OFF -kytkin
SW4 ....................... Paikallisasetuskytkin
U, V, W, X11A ......... Liitin
V2,V3,V5,V6,V11 ... Varistori
X1M, X2M .............. Riviliitin
Y1E ........................ Elektronisen paisuntaventtiilin käämi
Y1R ........................ Suunnanvaihtosolenoidiventtiilin käämi
Z1C~Z4C ............... Ferriittisydän
Huomautuksia
............... Kenttäjohdotus
.................. Riviliitin

Sisäiset kytkennät — osaluettelo

......................... Liitin

Katso laitteen mukana toimitettu kytkentäkaavio (yksikön yläkannen
sisäpuolella). Seuraavassa selostetaan siinä käytetyt lyhenteet:
Helppopääsyinen jakorasia
A1P........................ Pääpiirikortti
A2P........................ Digitaalisen ohjausyksikön piirikortti (sisällä)
E5H........................ Lämmitin (vain lämmittimellä varustetut mallit
(valinnainen OP10))
E6H........................ Erikseen hankittu lämmitin (vain lämmittimellä
varustetut mallit (valinnainen OP10))
FU1........................ Varoke 3,15 A T 250 V
FU2........................ Varoke 5 A 250 V (vain lämmittimellä varustetut
mallit (valinnainen OP10))
K1M ....................... Rele (vain lämmittimellä varustetut mallit
(valinnainen OP10))
M1P ....................... Pumppu
Q1DI ...................... Maavuotokatkaisin
R1T........................ Lähtöveden lämmönvaihtimen termistori
R3T........................ Kylmäaineen nestepuolen termistori
R4T........................ Tuloveden termistori
S1L ........................ Virtauskytkin
S1M ....................... Pääkytkin
SS2........................ Kaksirivikytkin
TR1........................ Muuntaja 24 V piirikorttia varten
X10A, X15A ........... Liitin
X17A~X20A ........... Liitin
X1A, X2A ............... Liitin
X4A, X5A ............... Liitin
X7A, X8A ............... Liitin
X3M ....................... Riviliitin
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.......................... Liitäntänapa
.......................... Maadoitus
(1) Tämä kytkentäkaavio koskee vain ulkoyksikköä.
(4) Älä käytä yksikköä oikosulkemalla suojalaitteet Q1L, S1L.
BLK

: Musta

GRY

: Harmaa

VIO

: Violetti

BLU

: Sininen

PNK

: Vaaleanpunainen

WHT

: Valkoinen

BRN

: Ruskea

ORG

: Oranssi

YLW

: Keltainen

GRN

: Vihreä

RED

: Punainen

Kenttäjohdotusohjeita
Kun kiinnität kaapeleita yksikön sisällä, huolehdi siitä, että
ne eivät kosketa pumppua tai kylmäaineputkistoa.
■

Yksikön kenttäjohdotus tehdään kytkinrasiassa olevaan
riviliittimeen. Riviliittimeen päästään käsiksi irrottamalla yksikön
yläkansi ja kytkinrasian huoltopaneeli, katso "Yksikön
avaaminen" sivulla 3.

■

Kaapelien nippusiteiden kiinnikkeet ovat kytkinrasian kyljessä.
Kiinnitä kaikki kaapelit nippusiteillä vedonpoistoa varten.

■

Yksikön takakannessa on 2 reikää digitaalisen ohjausyksikön
kaapelin (pienin reikä) ja virransyöttökaapelin (suurin reikä)
viemiseksi yksikköön. Katso "Pääkomponentit" sivulla 3.
Muista käyttää kaksoiseristettyjä kaapeleita tai laita kaapelit
yksikön ulkopuolella suojaputkeen, jotta kitka yksikön pohjalla ei
vahingoittaisi kaapeleita.

■

Virtakaapeli on valittava paikallisten ja kansallisten vaatimusten
mukaisesti.

Asennusopas
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Kiinnitys

Virransyötön kytkeminen
Katkaise virransyöttö, ennen kuin teet mitään liitäntöjä.
1

Kytke sopivalla kaapelilla (katso yllä) virtapiiri kytkinrasian
pääkytkimen napoihin L ja N.
HUOMAA

Johtimien helppoa kytkemistä varten kytkimen
takaosa täytyy irrottaa kääntämällä vipua
neljänneskierros ja vetämällä sitten takaosa irti
kytkimestä.

2

Liitä maajohdin (keltainen/vihreä) kytkinrasian kiinnityslevyn
maadoitusruuvin.

3

Kiinnitä kaapeli nippusiteillä
vedonpoiston varmistamiseksi.

nippusiteiden

Sarjana toimitettu digitaalinen
asennettava sisätiloihin.
1

ohjausyksikkö

on

Irrota digitaalisen ohjaimen etuosa.
Aseta ruuvitaltta digitaalisen ohjausyksikön
takaosassa oleviin aukkoihin (1) ja irrota
ohjausyksikön etuosa.
1

2

Kiinnitä
digitaalinen
tasaiselle pinnalle.

ohjausyksikkö

kiinnikkeisiin
Älä kiristä kiinnitysruuveja liikaa, jottei ohjausyksikön
alaosa väänny.

HUOMAA

Huom. Kuvassa on vain asiaan liittyvä kenttäjohdotus.
3

Johdota yksikkö.
6
1

1

2

P2 P1

P2 P1

3

Digitaalisen ohjausyksikön asennus
4
Yksikkö on varustettu digitaalisella ohjausyksiköllä, joka helpottaa
yksikön asetusten tekemistä, sen käyttämistä ja kunnossapitoa.
Noudata tätä asennusmenettelyä ennen ohjaimen käyttämistä.

Johdotustiedot
Johtimen tekniset tiedot

Arvo

Tyyppi

2 johdinta

Poikkipinta

0,75–1,25 mm2

Enimmäispituus

500 m

HUOMAA

5

1

Jäähdytinyksikkö

2

Digitaalisen ohjausyksikön takaosa

3

Digitaalisen ohjausyksikön etuosa

4

Johdotus takaa

5

Johdotus ylhäältä

6

Tee osaan lovi johtoja varten pihdeillä tms.

Kytke digitaalisen ohjausyksikön etuosan yläosassa olevat
liittimet ja yksikön sisällä olevat liittimet (P1 6:een, P2 7:ään).
HUOMAA

■

Tee johdotus etäälle virtalähteen johdoista
sähkökohinan
välttämiseksi
(ulkoinen
kohina).

■

Kuori johdon ohjausyksikön
kotelon
sisään
menevä
osa ( l ).

Liitäntäjohdot eivät sisälly toimitukseen.

4

Kiinnitä digitaalisen ohjausyksikön yläosa takaisin paikalleen.
Varo, ettei johto jää osien väliin.
Aloita
kiinnitys
pidikkeistä.

pohjassa

olevista

1
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Etäkäynnistys/-pysäytys
lämmitysmahdollisuudet

ja

jäähdytys-/

Yksikköä voidaan kauko-ohjata jännitteettömällä koskettimella.
Digitaalisen ohjausyksikön asetuksen mukaan yksikkö toimii
jäähdytys- tai lämmitystilassa.

Termostaatin kaapelin liittäminen

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto tarvittavasta kokoonpanosta
ja termostaatin kytkennästä kytkinrasian riviliittimeen. Pumpun
toiminta on esitetty kolmannessa sarakkeessa. Kolme viimeistä
saraketta osoittavat, ovatko seuraavat toiminnot käytettävissä
käyttöliittymässä (UI) vai huolehtiiko termostaatti (T) niistä:
• tilan lämmitys tai jäähdytys päällä/pois (o)
• lämmitys-/jäähdytystilan vaihto (=)
• lämmityksen ja jäähdytyksen ajastimet (pr)

Termostaatin kaapelin liittäminen riippuu sovelluksesta.
Katso myös "Tyypillinen sovellusesimerkki" sivulla 2.
Termostaatin vaatimukset
■

Termostaatti

Kokoonpano

Ei termostaattia

johdotus:
Terminal block

Kosketusjännite: 230 V.

o

=

pr

päällä, kun
yksikkö on
päällä

UI

UI

UI

päällä, kun
huonetermosta
atti pyytänyt
lämmitystä tai
jäähdytystä

T

T

—

päällä, kun
etäkäynnistetty

T

—

—

H C N
8 9 10

Menettely
1

Pumpun
toiminta

Liitä termostaatin kaapeli asianmukaisiin liittimiin kytkentäkaavion mukaisesti.
Jäähdytys/
lämmitystermostaatti

Etäkäynnistys/-pysäytys

Terminal block

Terminal block

H C N
8 9 10

H C N
8 9 10

Termostaatti,
jossa on
lämmitys-/
jäähdytyskytkin

johdotus:
Terminal block
H C N
8 9 10

H C
th

H C
th

Etäkäynnistys/pysäytys

sw

johdotus:
Terminal block

2

Kiinnitä kaapeli nippusiteillä
vedonpoiston varmistamiseksi.
HUOMAA

■

■

nippusiteiden

kiinnikkeisiin

Jos sisäyksikköön on liitetty huonetermostaatti,
lämmitys- ja jäähdytysajastimet eivät ole koskaan
käytössä. Muut ajastimet toimivat normaalisti.
Lisätietoja ajastimista on käyttöoppaassa.
Kun sisäyksikköön on liitetty huonetermostaatti ja
=-painiketta tai o-painiketta painetaan,
keskitetyn ohjauksen merkkivalo e vilkkuu
osoittaen, että huonetermostaatilla on etusija ja
että se ohjaa päällä/pois-käyttöä ja toimintatilan
vaihtoa.
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H C N
8 9 10

sw

Termostaatin kosketin
Jäähdytyksen kosketin
H = Lämmityksen kosketin
N = nollajohdin

th =
C=
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KÄYNNISTYS

JA KONFIGUROINTI

Tarkastukset ennen käyttöä
Tarkastettavat

kohteet

ennen

käynnistystä

Yksikön käynnistäminen
1

Kytke yksikön sisällä oleva pääkytkin päälle.

2

Kun yksikön virransyöttö on kytketty päälle, digitaalisen ohjausyksikön näytössä näkyy "88" sen alustuksen aikana, joka voi
kestää jopa 10 sekuntia. Tänä aikana digitaalista ohjausyksikköä ei voi käyttää.

(ennen ensimmäistä käynnistystä tai pitkähkön käyttötauon jälkeistä
uudelleenkäynnistystä)
Katkaise virransyöttö, ennen kuin teet mitään liitäntöjä.
Kun yksikkö on asennettu, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin kytket
virtakytkimen päälle.
1

Kenttäjohdotus
Varmista, että kenttäjohdotus on tehty kohdan "Kenttäjohdotus"
sivulla 8 ohjeiden mukaisesti.

2

Sisäinen johdotus
Tarkasta silmämääräisesti, että kytkinrasiassa ei ole löysiä
liitäntöjä tai vahingoittuneita sähköosia.

3

Pumpun nopeuden asettaminen
Pumpun nopeus voidaan valita pumpusta (katso "Pääkomponentit"
sivulla 3).
Oletusasetus on suurin nopeus (III). Jos veden virtaus järjestelmässä
on liian suuri (esim. juoksevan veden ääni asennuksessa), nopeutta
voidaan laskea (I tai II).
Käytettävissä oleva ulkoinen staattinen paine (ESP, mittayksikkö
mH2O) veden virtauksen (l/min) funktiossa näytetään alla olevassa
kaaviossa.

Kiinnitys
7

Tarkasta, että yksikkö on kunnolla kiinnitetty välttyäksesi
asiaankuulumattomilta ääniltä ja tärinältä.

Tarkasta, ettei yksikön sisäpuolelta ole vaurioituneita komponentteja tai puristuneita putkia.
5

Kylmäainevuoto
Tarkasta yksikkö sisäpuolelta kylmäainevuotojen varalta. Jos
vuotoja ilmenee, ota yhteys lähimpään Daikin-edustajaan.

6

7

6

Laitevauriot

5
ESP [mH2O]

4

4
3
2

Virtalähteen jännite

1

Tarkasta virtalähteen jännite laitteen säätöpaneelista.
Jännitteen tulee vastata yksikön tunnustietotarran jännitearvoja.

0

3

7

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

Sulkuventtiilit
Varmista, että sulkuventtiilit on asennettu oikein ja että ne ovat
täysin auki.

8

Vedenpaine
Tarkista, että yksikkö on täytetty vedellä ja että vedenpaine on
noin 2,0 baaria.

9

Suojaaminen jäätymiseltä
Varmista kylmähköissä ilmastoissa (ulkolämpötila voi laskea alle
0°C asteen), että yksikkö suojataan jäätymiseltä lämmittimellä
tai lisäämällä veteen glykolia.
Katso myös "Vesipiirin suojaaminen jäätymiseltä" sivulla 7.
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Asennuspaikalla tehtävät asetukset

HUOMAA

Asentajan on konfiguroitava yksikkö asennusympäristön (ulkoilmasto
jne.) ja käyttäjän taitojen mukaisesti. Tätä varten käytettävissä on
useita asennuspaikalla tehtäviä asetuksia. Näitä asetuksia voidaan
käyttää ja ohjelmoida digitaalisella ohjausyksiköllä.
Jokaisella asennuspaikalla tehtävällä on 3-numeroinen koodi,
esimerkiksi [1-02], joka näkyy digitaalisen ohjausyksikön näytössä.
Ensimmäinen numero [1] ilmoittaa "ensimmäisen koodin" eli
asennuspaikalla tehtävän asetusryhmän. Toinen ja kolmas numero
[02] yhdessä ilmoittavat "toisen koodin".
Luettelo
kaikista
kenttäasetuksista
ja
oletusarvoista
on
Asennuspaikalla tehtävät asetukset -taulukossa sivu 13. Samassa
taulukossa on 2 saraketta kentällä tehtyjen asetusten päiväystä ja
arvoa varten, jos ne poikkeavat oletusarvosta.
Jokainen asennuspaikalla tehtävä asetus on kuvattu yksityiskohtaisesti kohdassa "Yksityiskohtainen kuvaus" sivulla 12.

Menettely
Kun haluat muuttaa yhtä tai useampaa asennuspaikalla tehtävää
asetusta, toimi seuraavasti.

■

Asetusarvot on ennen toimitusta asetettu kuten
kohdassa "Asennuspaikalla tehtävät asetukset
-taulukko" sivulla 13.

■

Kun
KENTTÄASETUSTILASTA
poistutaan,
digitaalisen ohjausyksikön nestekidenäytössä voi
näkyä "88", kun yksikkö alustaa itsensä.

Yksityiskohtainen kuvaus
[0] Käyttöoikeustaso
Käyttäjän käytettävissä olevia digitaalisen ohjausyksikön toimintoja
voidaan tarvittaessa rajoittaa toimivien painikkeiden määrää
rajoittamalla. Näin voidaan estää käyttäjää häiritsemästä laitteiston
oikeaa toimintaa.
Käytettävissä on kolme oikeustasoa (katso taulukko alla). Siirtyminen
tasolta 1 (oletus) tasolle 2/3 tehdään painamalla seuraavaa
4 painiketta yhtä aikaa yli 5 sekunnin ajan (normaalitilassa): s, ba,
pfi ja pfj. Siirry tasolle 2/3 painamalla näitä
painikkeita, siirry takaisin tasolle 1 painamalla niitä uudelleen
5 sekunnin ajan. Kun valitaan taso 2/3, todellinen oikeustaso — taso
2 tai taso 3 — määrätään kenttäasetuksella [0-00].
■ [0-00] Käyttöoikeustaso: sovellettavan oikeustason numero
(taso 2 tai taso 3). Katso alla oleva taulukko.
Oikeustaso
Painike

3
1
2

2

3

Virtakytkin

o

käytössä

käytössä

käytössä

Toiminnan
muutospainike

h/c

käytössä

käytössä

käytössä

Puhtaan veden
lämmityspainike

w

— Ei käytössä —

Puhtaan veden
lämpötilan
säätöpainikkeet

wbi
wbj

— Ei käytössä —

Lämpötilan
säätöpainikkeet

bg
i
bg
j

käytössä

pf
i
pf
j

käytössä

<

käytössä

Ajastimen
käyttöönotto-/käytöstä
poistamispainike

pr

käytössä

Hiljainen tila -painike

s

käytössä

Säästä riippuvan
asetuspisteen painike

ba

käytössä

z

käytössä

Ajan säätöpainikkeet

Ohjelmointipainike

1

Siirry KENTTÄASETUSTILAAN
vähintään 5 sekunnin ajan.

painamalla

painiketta

z

Kuvake $ (3) tulee näkyviin. Valittuna oleva kenttäasetuskoodi osoitetaan kohdassa (2) ; ja asetusarvo oikealla
kohdassa : (1).
2

Valitse haluamasi kenttäasetuksen
painamalla painiketta bgi.

ensimmäinen

koodi

3

Valitse haluamasi kenttäasetuksen toinen koodi painamalla
painiketta bgj.

4

Muuta valitun kenttäasetuksen arvo painamalla painikkeita
pfi ja pfj.

5

Tallenna uusi arvo painamalla painiketta pr.

6

Muuta tarvittaessa muita kenttäasetuksia toistamalla vaiheet
2–4.

7

Kun asetukset on tehty, poistu KENTTÄASETUSTILASTA
painamalla painiketta z.
HUOMAA

Kenttäasetukseen tehdyt muutokset tallentuvat vain
silloin, kun painetaan painiketta pr. Jos siirrytään
toiseen kenttäasetuskoodiin tai painetaan painiketta
z, tehty muutos hylätään.
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1

Tarkastus-/
testaustoimintojen
painike

käytössä

käytössä

käytössä

[1] Säästä riippuva asetuspiste (vain lämpöpumppumallit)
Säästä riippuvan asetuspisteen asennuspaikalla tehtävät asetukset
määrittävät yksikön säästä riippuvan toiminnan parametrit. Kun
säästä riippuva toiminta on käytössä, veden lämpötila määritetään
automaattisesti ulkolämpötilan mukaan: alhaisemmat ulkolämpötilat
aiheuttavat korkeamman veden lämpötilan ja päinvastoin. Säästä
riippuvan toiminnan aikana käyttäjä voi nostaa tai laskea veden
tavoitelämpötilaa korkeintaan 5°C. Katso käyttöoppaasta lisätietoja
säästä riippuvasta toiminnasta.
■ [1-00] Alhainen ympäristön lämpötila (Lo_A): alhainen
ulkolämpötila.
■ [1-01] Korkea ympäristön lämpötila (Hi_A): korkea
ulkolämpötila.

Asennusopas
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■ [1-02] Ympäristön alhaisen lämpötilan asetuspiste (Lo_Ti):
lähtevän veden tavoitelämpötila, kun ulkolämpötila on yhtä
suuri tai alhaisempi kuin alhainen ympäristön lämpötila
(Lo_A).
Huomaa, että arvon Lo_Ti täytyy olla suurempi kuin arvon
Hi_Ti, sillä ulkolämpötilan (ts. Lo_A) laskiessa tarvitaan
lämpimämpää vettä.
■ [1-03] Ympäristön korkean lämpötilan asetuspiste (Hi_Ti):
lähtevän veden tavoitelämpötila, kun ulkolämpötila on yhtä
suuri tai korkeampi kuin korkea ympäristön lämpötila (Hi_A).
Huomaa, että arvon Hi_Ti täytyy olla pienempi kuin arvon
Lo_Ti, sillä ulkolämpötilan (ts. Hi_A) noustessa tarvitaan
vähemmän lämmintä vettä.
Tt

[3] Automaattinen uudelleenkäynnistys
Kun
virta
palaa
virtakatkon
jälkeen,
automaattinen
uudelleenkäynnistys ottaa uudelleen käyttöön ne käyttöliittymän
asetukset, jotka olivat käytössä ennen virtakatkoa.
HUOMAA

Tästä syystä on suositeltavaa jättää automaattinen
uudelleenkäynnistys käyttöön.

Huomaa, että jos toiminto on poistettu käytöstä, ajastinta ei oteta
käyttöön, kun virta palaa yksikköön virtakatkon jälkeen. Ota ajastin
uudelleen käyttöön painikkeella pr.
■ [3-00] Tila: määrittää, onko automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto käytössä ON (0) vai ei OFF (1).
[9] Jäähdytyksen ja lämmityksen asetuspisteet
Tämän asetuksen tarkoituksena on estää käyttäjää valitsemasta
väärää (ts. liian kylmää tai kuumaa) lähtevän veden lämpötilaa. Tätä
varten voidaan määrittää käyttäjän käytettävissä oleva lämmityslämpötilan asetusalue ja jäähdytyslämpötilan asetusalue.

Lo_Ti
+ 05
00

Hi_Ti

Shift value

- 05

Lo_A

Hi_A

Tt

Veden tavoitelämpötila

TA

Ympäristön (ulko)lämpötila

■ [9-00] Lämmityksen asetuspisteen yläraja: korkein lähtevän
veden lämpötila lämmityskäytössä.
■ [9-01] Lämmityksen asetuspisteen alaraja: matalin lähtevän
veden lämpötila lämmityskäytössä.

TA

■ [9-02] Jäähdytyksen asetuspisteen yläraja: korkein lähtevän
veden lämpötila jäähdytyskäytössä.
■ [9-03] Jäähdytyksen asetuspisteen alaraja: matalin lähtevän
veden lämpötila jäähdytyskäytössä.

= Muutosarvo

Asennuspaikalla tehtävät asetukset -taulukko
Ensimmäinen
koodi

0

Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta
Toinen
koodi

Käyttöoikeustaso

Arvo

Päiväys

Arvo

Oletusarvo

Alue

Askel

Yksikkö

3

2~3

1

—

Säästä riippuva asetuspiste
00

Alhainen ympäristön lämpötila (Lo_A)

–10

–20 ~ 5

1

°C

01

Korkea ympäristön lämpötila (Hi_A)

15

10 ~ 20

1

°C

02

Ympäristön alhaisen lämpötilan asetuspiste (Lo_Ti)

40

25 ~ 55

1

°C

03

Ympäristön korkean lämpötilan asetuspiste (Hi_Ti)

25

25 ~ 55

1

°C

0
(PÄÄLLÄ)

0/1

—

—

2

Ei käytössä

3

Automaattinen uudelleenkäynnistys
00

Tila

4

Ei käytössä

5

Ei käytössä

6

Ei käytössä

7

Ei käytössä

8

Ei käytössä

9

Jäähdytyksen ja lämmityksen asetuspisteet
00

Lämmityksen asetuspisteen yläraja

55

37 ~ 55

1

°C

01

Lämmityksen asetuspisteen alaraja

25

25 ~ 37

1

°C

02

Jäähdytyksen asetuspisteen yläraja

20

18 ~ 20

1

°C

03

Jäähdytyksen asetuspisteen alaraja

5

5 ~ 18

1

°C
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Päiväys

Käyttöoikeustaso
00

1

Asetuksen nimi
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HUOLTO

Koekäyttö ja lopputarkastus
Asennuksen jälkeen asentajan on varmistettava yksikön oikea
toiminta.
HUOMAA

Huomaa, että yksikön ensimmäisen käyttöjakson
aikana tarvittava syöttöteho voi olla suurempi kuin
yksikön nimikilvessä ilmoitettu. Tämä johtuu kompressorista, joka vaatii 50 tunnin totutuskäyttöjakson
ennen kuin se saavuttaa tasaisen toiminnan ja vakaan
virrankulutuksen.

Jotta yksikön optimaalinen toimivuus voitaisiin taata, joukko yksikön
ja kenttäjohdon tarkastuksia on suoritettava säännöllisin välein,
mieluiten vuosittain.
Jos
yksikköä
käytetään
ilmastointitarkoituksessa,
kuvatut
tarkastukset on syytä suorittaa ainakin kerran vuodessa. Jos
yksikköä käytetään muihin tarkoituksiin, tarkastukset on suoritettava
4 kuukauden välein.
Ennen kuin suoritat mitään kunnossapito- tai korjaustoimenpidettä, varmista aina, että virtakytkin sähkötaulussa on käännetty pois päältä, sulakkeet on irrotettu tai
että yksikön suojalaitteet on avattu.

Koekäyttö
1

Paina painiketta z 4 kertaa, jolloin kuvake t tulee näkyviin.

2

Lämmityskäyttö, jäähdytyskäyttö tai molemmat täytyy testata
yksikön mallin mukaan seuraavasti (jos mitään toimenpidettä ei
tehdä, digitaalinen ohjausyksikkö palaa normaalitilaan
10 sekunnin jälkeen tai kun painiketta z painetaan kerran):
•

•

3

Testaa lämmityskäyttö painamalla kerran painiketta h/c,
jotta kuvake h tulee näkyviin. Aloita koekäyttö painamalla
painiketta o.
Testaa jäähdytyskäyttö painamalle painiketta h/c, jotta
kuvake c tulee näkyviin. Aloita koekäyttö painamalla
painiketta o.

Koekäyttö päättyy automaattisesti 30 minuutin jälkeen tai kun
asetuslämpötila saavutetaan. Koekäyttö voidaan pysäyttää
manuaalisesti painamalla painiketta o kerran. Jos
kytkentävirheitä tai toimintahäiriöitä havaitaan, digitaalisessa
ohjausyksikössä näytetään virhekoodi. Muussa tapauksessa
digitaalinen ohjausyksikkö palaa normaalitilaan.

4

Älä koskaan puhdista yksikköä painevedellä.
Huomaa, että yksikön eräät osat voivat olla erittäin kuumia.

Jäähdytinyksikkö
1

Poista kierukan siivekkeiden pinnalle kerääntynyt pöly ja muut
epäpuhtaudet harjalla ja puhaltimella. Käytä puhallinta siten,
että ilmavirta suuntautuu laitteen sisältä ulospäin. Varo
taivuttamasta tai muuten vaurioittamasta siivekkeitä.
2

■ Tarkasta yksikkö epätavallisten äänien tai tärinän varalta. Jos
tuuletin tai moottori on vaurioitunut, ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.
3

Näytä viimeksi selvitetty virhekoodi painamalla
painiketta z kerran. Palaa normaalitilaan painamalla
painiketta z uudelleen 4 kertaa.

Tuulettimen moottori
■ Puhdista moottorin jäähdytysrivat.

Tietoja vikakoodien selvittämisestä on kohdassa "Virhekoodit"
sivulla 16.
HUOMAA

Ilmalämmönvaihdin

Vedenpaine
Tarkasta, että vedenpaine on yli 0,3 baaria. Lisää vettä
tarvittaessa.

4

Lopputarkastus

Vedensuodatin
Puhdista vedensuodatin.

Lue seuraavassa esitetyt suositukset ennen yksikön luovuttamista
asiakkaalle:
■

Kun asennus on asennus suoritettu loppuun ja kaikki asetukset
on tehty, sulje kaikki yksikön kannet.

■

Kytkinrasian huoltopaneelin
sähkömies huoltoa varten.

saa

avata

vain

valtuutettu

5

Veden paineenalennusventtiili
Tarkasta, että paineenalennusventtiili toimii oikein, kääntämällä
sen punaista nuppia vastapäivään:
■ Jos naksuntaa ei kuulu, ota yhteys paikalliseen Daikinedustajaan.
■ Jos yksiköstä juoksee vettä, sulje ensin veden tulon ja lähdön
sulkuventtiilit ja ota sitten yhteys paikalliseen Daikinedustajaan.

Digitaalinen ohjausyksikkö
Digitaalinen ohjausyksikkö ei tarvitse kunnossapitoa.
Poista lika pehmeällä, kostealla liinalla.
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VIANETSINTÄ

Oire 3: Veden paineenalennusventtiili avautuu
MAHDOLLISET

Tässä osassa on hyödyllistä tietoa vianetsintää ja yksikön käytössä
mahdollisesti ilmenevien ongelmatilanteiden ratkaisemista varten.

KORJAUSTOIMENPIDE

SYYT

Paisunta-astia on rikki.

Vaihda paisunta-astia.

Laitteiston vesimäärä on liian suuri.

Tarkista, että laitteiston vesimäärä
alittaa suurimman sallitun arvon
(katso "Veden määrän ja paisuntaastian esipaineen tarkastus"
sivulla 6).

Yleisiä ohjeita

Oire 4: Veden paineenalennusventtiili vuotaa

Ennen kuin ryhdyt suorittamaan vianetsintää, suorita perusteellinen
silmämääräinen yksikön tarkastus ja hae selviä vikoja kuten löysiä
liitäntöjä ja viallisia johtoja.
Ennen kuin otat yhteyttä Daikin-edustajaan, lue tämä luku huolella
läpi: säästät sekä aikaa että rahaa.
Kun suoritat yksikön kytkinrasian tarkastusta, tarkista aina,
että yksikön virransyöttö on katkaistu.

MAHDOLLISET

SYYT

Lika on tukkinut veden
paineenalennusventtiilin.

KORJAUSTOIMENPIDE
Tarkasta, että paineenalennusventtiili toimii oikein, kääntämällä sen
punaista nuppia vastapäivään:
• Jos naksuntaa ei kuulu, ota yhteys
paikalliseen Daikin-edustajaan.
• Jos yksiköstä juoksee vettä, sulje
ensin veden tulon ja lähdön
sulkuventtiilit ja ota sitten yhteys
paikalliseen Daikin-edustajaan.

Kun jokin turvalaite laukeaa, selvitä syy turvalaitteen laukeamiseen
ennen kuin palautat yksikön alkutilanteeseen. Älä missään
tapauksessa rakenna siltauksia turvalaitteisiin tai muuta niiden
tehdasasetusarvoja. Ellet pysty selvittämään ongelman syytä, ota
yhteys paikalliseen Daikin-edustajaan.

Yleisiä oireita
Oire 1: Yksikkö on päällä (ledi o palaa), mutta yksikkö ei lämmitä tai
jäähdytä niin kuin pitäisi
MAHDOLLISET

KORJAUSTOIMENPIDE

SYYT

Lämpötilan asetus on väärä.

Tarkasta ohjausyksikön asetusarvo.

Veden virtaus on liian pieni.

• Tarkista, että kaikki vesipiirin
sulkuventtiilit ovat täysin auki.
• Tarkista, kaipaako vedensuodatin
puhdistusta.
• Varmista, että järjestelmässä ei
ole ilmaa (poista ilma).
• Tarkasta painemittarilla, että
vedenpaine on riittävä.
Vedenpaineen täytyy olla
>0,3 baaria (vesi on kylmää),
>>0,3 baaria (vesi on kuumaa).
• Tarkista, että pumpun suurin
nopeus (III) on valittu.
• Tarkista, että paisunta-astia ei ole
rikki.
• Tarkista, että vesipiirin vastus ei
ole liian suuri pumpulle (katso
"Pumpun nopeuden asettaminen"
sivulla 11).

Laitteiston vesimäärä on liian pieni.

Tarkista, että laitteiston vesimäärä
ylittää pienimmän vaaditun arvon
(katso "Veden määrän ja paisuntaastian esipaineen tarkastus"
sivulla 6).

Oire 2: Pumppu pitää ääntä (kavitaatio)
MAHDOLLISET

SYYT

Järjestelmässä on ilmaa.
Vedenpaine pumpun tulossa on liian
pieni.

Asennusopas
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KORJAUSTOIMENPIDE
Poista ilma.
• Tarkasta painemittarilla, että
vedenpaine on riittävä.
Vedenpaineen täytyy olla
>0,3 baaria (vesi on kylmää),
>>0,3 baaria (vesi on kuumaa).
• Tarkista, että painemittari ei ole
rikki.
• Tarkista, että paisunta-astia ei ole
rikki.
• Tarkista, että paisunta-astian
esipaineasetus on oikea (katso
"Paisunta-astian esipaineen
asetus" sivulla 6).
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Virhekoodi

Virhekoodit

Vian syy

Tuulettimen häiriö (tuuletin
jumissa).

Tarkasta, että lika ei jarruta
tuuletinta. Jos tuuletinta ei
jarruteta, ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

E8

Ylivirtahäiriö

Tarkasta, että yksikkö toimii
toiminta-alueellaan (katso
"Tekniset tiedot" sivulla 17).

EA

Jäähdytys/lämmitysvaihdon
häiriö (vain lämpöpumppumallit)

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

F3

Liian korkea poistolämpötila
(esim. ulkona olevan kierukan
tukkeutumisen takia)

Puhdista ulkona oleva kierukka.
Jos kierukka on puhdas, ota
yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

F6

Liian korkea lauhdutuspaine
jäähdytyksen aikana (esim.
ulkona olevan kierukan
tukkeutumisen takia)

Puhdista ulkona oleva kierukka.
Jos kierukka on puhdas, ota
yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

Liian korkea lauhdutuspaine
jäähdytyksen aikana (esim.
koska yksikkö toimii toimintaalueensa ulkopuolella)

Tarkasta, että yksikkö toimii
toiminta-alueellaan (katso
"Tekniset tiedot" sivulla 17).

FA

Korkeapaineen häiriö (koska
yksikkö toimii toiminta-alueensa
ulkopuolella)

Tarkasta, että yksikkö toimii
toiminta-alueellaan (katso
"Tekniset tiedot" sivulla 17).

H0

Jännite- ja virta-anturin häiriö
(anturi rikki)

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

H9

Ulkolämpötilan termistorin häiriö
(ulkotermistori on rikki)

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

J3

Poistoputken termistorin häiriö

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

J6

Ulkoyksikön lämmönvaihtimen
termistori rikki tai irrallaan

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

L3

Sähkökomponentin häiriö

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

L4

Sähkökomponentin häiriö

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

L5

Sähkökomponentin häiriö

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

P4

Sähkökomponentin häiriö

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

U0

Kylmäainehäiriö
(kylmäainevuodon takia)

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

U2

Pääpiirin jännitehäiriö

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

U4

Tiedonsiirtovirheen häiriö

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

U7

Tiedonsiirtovirheen häiriö

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

UA

Tiedonsiirtovirheen häiriö

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

Kun jokin turvalaite aktivoituu, digitaalisen ohjausyksikön ledi vilkkuu
ja virhekoodi näytetään.
Alla olevassa taulukossa on luettelo kaikista virheistä ja korjaustoimenpiteistä.
Nollaa turvalaite sammuttamalla yksikkö ja käynnistämällä se
uudelleen (painamalla digitaalisen ohjausyksikön ON/OFF-painiketta
2 kertaa). Jos turvallisuustilan nollaus ei onnistu, ota yhteys
paikalliseen Daikin-edustajaan.
Virhekoodi

Vian syy

Korjaustoimenpide

80

Tuloveden lämpötilan termistorin
häiriö (tuloveden termistori rikki)

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

81

Veden lähtölämpötilan
termistorin häiriö (veden
lähtölämpötila-anturi rikki)

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

89

Vesilämmönvaihtimen
jäätymishäiriö (syynä liian pieni
veden virtaus)

Katso virhekoodi 7H.

Vesilämmönvaihtimen
jäätymishäiriö (syynä liian
vähäinen kylmäaine)

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

7H

Virtaushäiriö (veden virtaus liian
pieni tai sitä ei ole ollenkaan,
pienin vaadittava veden virtaus
on 9 l/min)

• Tarkasta, että kaikki vesipiirin
sulkuventtiilit ovat täysin auki.
• Tarkista, kaipaako
vedensuodatin puhdistusta.
• Lämpöpumppumallit:
varmista, että yksikkö toimii
toiminta-alueellaan
- ulkolämpötila
>–15°C
- veden lämpötila >30°C.
Katso myös "Ensimmäinen
käynnistys alhaisessa
ulkolämpötilassa" sivulla 7.
• Varmista, että järjestelmässä
ei ole ilmaa (poista ilma).
• Tarkasta painemittarilla, että
vedenpaine on riittävä.
Vedenpaineen täytyy olla
>0,3 baaria (vesi on kylmää),
>>0,3 baaria (vesi on
kuumaa).
• Tarkista, että pumpun suurin
nopeus (III) on valittu.
• Tarkista, että paisunta-astia ei
ole rikki.
• Tarkista, että vesipiirin vastus
ei ole liian suuri pumpulle
(katso "Pumpun nopeuden
asettaminen" sivulla 11).

A1

A1P-piirikortti viallinen
(helppopääsyisessä
jakorasiassa)

Ota yhteys paikalliseen Daikinedustajaan.

A5

Lähtöveden lämpötila liian
alhainen (R1T:n mittaama
lähtöveden lämpötila liian
alhainen)

Katso virhekoodi 7H.

C0

Virtauskytkimen häiriö
(virtauskytkin pysyy suljettuna,
kun pumppu on pysäytetty)

Tarkista, että lika ei ole tukkinut
virtauskytkintä.

C4

Lämmönvaihtimen termistorin
häiriö (lämmönvaihtimen
lämpötila-anturi rikki)

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

E1

A4P-piirikortti viallinen
(ei-helppopääsyisessä
jakorasiassa)

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

E5

Kompressorin ylikuormituksen
aktivointi

Tarkasta, että yksikkö toimii
toiminta-alueellaan (katso
"Tekniset tiedot" sivulla 17).
Ota yhteys paikalliseen Daikinedustajaan.

E6

Kompressorin käynnistyshäiriö

Ota yhteys paikalliseen
Daikin-edustajaan.

EWAQ+EWYQ005~007ACV3P
Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset
ilmasta-veteen lämpöpumput
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Korjaustoimenpide

E7

Asennusopas

16

TEKNISET

TIEDOT

Yleistä

EWAQ005ACV3P

Nimellinen teho
• jäähdytys(a)
• lämmitys(b)
Mitat k x l x s
Paino
• koneen paino
• käyttöpaino
Liitännät
• veden tulo ja poisto
• veden tyhjennysaukko
Kylmäaine
• Tyyppi
• Lataus
Paisunta-astia
• Tilavuus
• Esipaine
• Enimmäiskäyttöpaine
Pumppu
• Tyyppi
• nopeusalueet
• Nimellinen ulkoinen staattinen paine
Melutaso
• Äänen voimakkuus
• Äänen paine (1 m: etäisyydellä)
Sisäinen vesimäärä
Nimellinen vedenvirtaus
Paineenalennusventtiili, vesipiiri
Toiminta-alue — vesipuoli
• lämmitys
• jäähdytys
Toiminta-alue — ilmapuoli
• lämmitys
• jäähdytys

5,2 kW
—

Vain jäähdyttävät mallit
EWAQ006ACV3P
EWAQ007ACV3P

6,0 kW
—

EWYQ005ACV3P

7,1 kW
5,2 kW
—
6,1 kW
805 x 1170 x 360 mm

Lämpöpumppumallit
EWYQ006ACV3P
EWYQ007ACV3P

6,0 kW
6,8 kW

7,1 kW
8,2 kW

63 dBA
47 dBA

64 dBA
49 dBA

66 dBA
53 dBA

14,3 l/min

17,2 l/min

20,4 l/min

100 kg
104 kg
1" MBSP(c)
letkun nippa 1/2" FBSP(d)
R410A
1,7 kg
6l
1 bar
3,0 bar
vesijäähdytteinen
3
Normaali: 25 kPa, korkea: 40 kPa
63 dBA
47 dBA

64 dBA
49 dBA

66 dBA
53 dBA

14,3 l/min

17,2 l/min

20,4 l/min

4l
3 bar
—
+5~+20°C

+25~+55°C
+5~+20°C

—
+10~+43°C

–15~+25°C
+10~+43°C

(a) Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin Eurovent-ehtoihin:
haihdutin:
12°C/7°C
lauhdutin:
30°C/35°C
(b) Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin Eurovent-ehtoihin:
ulkoilma:
7°C DB/6°C WB
lauhdutin:
30°C/35°C
(c) MBSP = Male British Standard Pipe (brittiläisen normin mukainen urosputki)
(d) FBSP = Female British Standard Pipe (brittiläisen normin mukainen naarasputki)

Sähkökytkentätiedot

EWAQ005ACV3P

Virtapiiri
• Vaihe
• Taajuus
• Jännite
• Suurin virrantarve

Asennusopas

17

Vain jäähdyttävät mallit
EWAQ006ACV3P
EWAQ007ACV3P

EWYQ005ACV3P

Lämpöpumppumallit
EWYQ006ACV3P
EWYQ007ACV3P

1P
50 Hz
230 V
17,3 A

19 A

EWAQ+EWYQ005~007ACV3P
Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset
ilmasta-veteen lämpöpumput
4PW33165-7A
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