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Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú inverter vízhűtő berendezést
választott.
Ezt a berendezést kültéri üzemre, hűtési és fűtési célra tervezték. A
berendezés légkondicionálás céljából kombinálhatók klímakonvektor
vagy légkezelő egységekkel.
Hőszivattyús és csak hűtő változatok
A folyadékhűtő család két fő változatban készül: hőszivattyús
(EWYQ) változatban és csak hűtő (EWAQ) változatban, és
3 szabványos méretben rendelhető (5 kW, 6 kW és 7 kW).
Fűtőpólya opció (OP10)
Mindkét változat rendelhető kiegészítő tartozékként fűtőpólyával
(OP10), amely védelmet nyújt a belső vízcsöveknek alacsony kültéri
hőmérséklet esetén.
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A kézikönyv célja
Ez a kézikönyv az EWA/YQ modellek kicsomagolásával, üzembe
helyezésével és csatlakoztatásával foglalkozik, továbbá a berendezés karbantartásával és az esetleges hibák elhárításával.
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Fűtőpólya opció

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT. A KÉZIKÖNYV
LEGYEN KÉZNÉL, KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉG LEHET RÁ.
A BERENDEZÉS VAGY TARTOZÉKAI NEM MEGFELELŐ
ÜZEMBE HELYEZÉSE VAGY CSATLAKOZTATÁSA
ÁRAMÜTÉST, RÖVIDZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST VAGY
TÜZET OKOZHAT, ILLETVE A BERENDEZÉS EGYÉB
KÁROSODÁSÁT.
CSAK
DAIKIN
GYÁRTMÁNYÚ
TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJON, MELYEKET A BERENDEZÉSHEZ TERVEZTEK, ÉS A BESZERELÉST BÍZZA
SZAKEMBERRE.

P

A szivattyú tartozék

Névleges feszültség (1P, 230 V, 50 Hz)
Kisebb-nagyobb módosítás
A fűtő/hűtőkapacitás (kW) jelzése(a)
R410A hűtőközeg
A = csak hűtő,
Y = fűtő és hűtő
Európai vízhűtő
(a) A pontos értékeket lásd: 17. oldal, "Műszaki adatok".

HA KÉTELYEI VANNAK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL
VAGY A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN, KÉRJEN
TANÁCSOT
VAGY
INFORMÁCIÓT
A
DAIKIN
FORGALMAZÓTÓL.
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Tartozékok

2. alkalmazás
Térhűtő és -fűtő alkalmazás, az egységhez csatlakoztatott, hűtés/
fűtés váltó szobatermosztáttal.

Szerelési kézikönyv

1

Üzemeltetési kézikönyv

1

Elzárószelep

2

Huzalozási rajz matrica
(az egység fedelében)

1

T
1 2

3 4

5

6

7
FCU1
FCU2

Távvezérlő-készlet
(digitális vezérlőegység, 4 rögzítőcsavar
és 2 dugasz)

FCU3

1
1

2

Tipikus alkalmazási példa
Az alábbi alkalmazási példákat csak szemléltetési célokra mutatjuk
be.
■

1. alkalmazás

DC
3 4

5

5
1

Lemezes hőcserélő

3

Tágulási tartály

4

Szivattyú

5

Elzárószelep

6

Kollektor (nem tartozék)

7

Elzárószelep

FCU1..3

Klímakonvektor egység
(nem tartozék)

T

Szobatermosztát vagy
hűtés/fűtés váltó
szobatermosztát
(nem tartozék)

Szivattyús üzem, térhűtés és térfűtés (térhűtő és -fűtő
alkalmazás egységhez csatlakoztatott, hűtés/fűtés váltó
szobatermosztáttal)
A hűtés vagy fűtés üzemmódot a szobatermosztáttal (T)
választja ki a felhasználó, a szezonnak megfelelően. Ezt a
választást a kezelőfelületen nem lehet elvégezni.

Helyiségfűtő és hűtő alkalmazás (termosztát nélkül)

1 2

Megfordítható üzemű
hőszivattyú

7

FCU1

FCU2

FCU3

M

M

M

RT1

RT2

RT3

Amikor térhűtés/-fűtés kérelmet küld a szobatermosztát (T), a
szivattyú működésbe lép, és az egység kapcsol át hűtés
üzemmódról fűtés üzemmódra vagy fordítva. A kültéri egység
feladata ilyenkor a beállított kilépő hideg/meleg vízhőmérséklet
biztosítása.
A fűtés/hűtés üzemmód be- és kikapcsolását a szobatermosztát
végzi, ezt a választást az egység kezelőfelületén nem lehet
elvégezni.
Ügyeljen
a
termosztát
vezetékeinek
helyes
csatlakoztatásra (lásd 10. oldal, "A termosztátkábel
csatlakoztatása").

6

Megfordítható üzemű
hőszivattyú

2

Lemezes hőcserélő

3

Tágulási tartály

4

Szivattyú

5

Elzárószelep

6

Motoros szelep (nem tartozék)

7
FCU1..3
DC
RT1..3

Áteresztőszelep
Klímakonvektor
egység (nem tartozék)
Digitális
vezérlőegység
Szobatermosztát
(nem tartozék)

A digitális vezérlőegységet (DC) beltérben kell elhelyezni. Lehetővé
teszi, hogy a felhasználó a berendezést (1) be- és kikapcsolja (ON/
OFF), válasszon hűtés és fűtés üzemmód között (utóbbi csak a
hőszivattyús modelleknél), és beállítsa a vízhőmérsékletet. Ha a
berendezés be van kapcsolva, akkor a beállított hőmérsékletű vizet
szállítja a klímakonvektor egységekhez (FCU1..3).
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Az egység áttekintése

Fő alkatrészek

Az egység felnyitása

1
3
11

Az üzembe helyezés és szerelés során hozzá kell férni a fő
alkatrészekhez, és ehhez a berendezés felső és elülső fedelét el kell
távolítani.
■

A felső fedél (1) felnyitásához lazítsa meg a 6 csavart, és emelje
le a felső fedelet.

■

Az elülső fedél (2) felnyitásához lazítsa meg a négy csavart, és
vegye le az elülső fedelet.

2
12
13a
7
17
8
4
5

1

14
15
9
6
13b
18
10

1

Kapcsolódoboz
A kapcsolódobozban találhatók a tápfeszültség és a digitális
vezérlőegység bekötéséhez a csatlakozók, illetve a berendezés
központi elektronikus és elektromos alkatrészei.

2

■

Áramtalanító főkapcsoló
Az áramtalanító főkapcsoló a berendezés teljes áramtalanítására szolgál.

2

A kapcsolódoboz belsejéhez úgy lehet hozzáférni – pl. a
helyszíni huzalozás bekötése céljából –, hogy a kapcsolódoboz
szervizpanelét (3) el kell távolítani. Ehhez lazítsa meg a két
csavart, és emelje le a kapcsolódoboz szervizpanelét.
Mielőtt a kapcsolódoboz szervizpanelét eltávolítaná,
kapcsolja le a tápfeszültséget.

3

Hőcserélő

4

Víz bemenet csatlakozás (1" MBSP)

5

Víz kimenet csatlakozás (1" MBSP)

6

Szivattyú
A szivattyú keringeti a vizet a vízkörben.

7

Nyomásmérő
A nyomásmérő a vízkörben lévő víznyomást mutatja.

8

Tágulási tartály (6 literes)
A hőmérséklet emelkedésével a víz a vízkörben kitágul. A
tágulási tartály kiegyenlíti a vízhőmérséklet változásából eredő
nyomásváltozást úgy, hogy helyet biztosít a megnövekedett
vízmennyiségnek.

3

9

Tágulási tartály szervizhely
A szervizhely lehetővé teszi száraz nitrogén palack csatlakoztatását abból a célból, hogy ha kell, be lehessen állítani a tartály
előnyomását.

10

Leeresztő/feltöltő szelep (2x)

11

Légtelenítő szelep
A légtelenítő szelep a vízkörben rekedt levegőt automatikusan
eltávolítja.

12

Vízszűrő
A vízszűrő eltávolítja a szennyeződést a vízből, megelőzve a
szivattyú károsodását és az evaporátor eltömődését. A vízszűrőt
rendszeresen tisztítani kell. Lásd 14. oldal, "Karbantartás".
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Az egység üzembe helyezése

Vízhőmérséklet-érzékelők
A két hőmérséklet-érzékelő a belépő víz hőmérsékletét (13a) és
a kilépő víz hőmérsékletét (13b) érzékeli.

14

A digitális vezérlőegység kábelének bevezetése

15

Tápfeszültség bevezetés

16

OP10 fűtőpólya (opcionális, nincs az ábrán)

A berendezés helyének megválasztása

A csövek köré tekert fűtőpólya védi a berendezésben az
evaporátort és a vízkört alacsony kültéri hőmérséklet esetén a
befagyástól.

Általános irányelvek

Biztonsági eszközök
17

■

Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kis
élőlények ne használhassák a kültéri egységet
búvóhelyül.

■

Az elektromos alkatrészekre mászó kis élőlények
működészavarokat okozhatnak, sőt füstölést vagy
tüzet is. Tájékoztassa a vevőt, hogyan kell a
berendezés környezetét tisztán tartani.

Áramláskapcsoló
Az áramláskapcsoló ellenőrzi a vízkörben az áramlást, és
megvédi a hőcserélőt a befagyástól, és a szivattyút a
károsodástól. Ha az áramlás nem éri el a szükséges minimális
mértéket, az egységet a vezérlés leállítja.

■

A berendezés kültéri telepítésre van tervezve.

■

Az alapzat legyen kellően szilárd az egység súlyának és a
keltett vibrációnak az elviseléséhez, és ne erősítse fel a
működési zajt.

Nyomáscsökkentő szelep

■

Bár a berendezés által keltett zaj nem nagy, olyan helyre nem
szabad telepíteni, ahol egy kis zaj is zavaró lehet (pl.
hálószobaablak, terasz).

■

Olyan legyen a hely, hogy az egységből távozó meleg levegő ne
zavarjon senkit.

A kapcsolódoboz alkatrészei

■

Ne akadályozza semmi a levegőáramlást, és legyen elég
szabad tér levegőbemenetnél és -kimenetnél (lásd 4. oldal,
"Üzembe helyezés fal vagy akadály mellett").

19

Kábelrögzítő pontok

■

A kábelrögzítő pontokon a helyszíni huzalozást a kábelszorítókkal a kapcsolódobozhoz kell rögzíteni, hogy a vezetékeken esetleg fellépő húzóerő miatt ne lazuljon meg a csatlakozás.

Nem szabad ott üzembe helyezni, ahol a közelben gyúlékony
gázok szivárgásának a veszélye áll fenn.

■

Az egység és a tápkábelek legalább 3 méterre legyenek a
televízió- és rádiókészülékektől. Ezzel megelőzhető a kép- vagy
hanginterferencia.

■

Tengerparton, illetve egyéb sós levegőjű helyen a korrózió
megrövidítheti a berendezés élettartamát. Meg kell előzni, hogy
a berendezést közvetlenül a tengerről jövő szél érje.

■

Mivel a berendezésben kondenzvíz keletkezik, ne legyen alatta
semmi, amit nedvességtől óvni kell.

18

A nyomáscsökkentő szelep megelőzi, hogy túl nagy víznyomás
alakulhasson ki a vízkörben (≥3 bar).

20

Csatlakozóblokk
A csatlakozóblokkal a helyszíni huzalozás könnyen beköthető.
20
19

Üzembe helyezés fal vagy akadály mellett
■

Ha fal vagy egyéb akadály áll a kültéri egység levegőbemenetének vagy -kimenetének útjában, akkor az alábbi ábrán
feltüntetett távolságokat meg kell tartani.

■

A fúvó oldalon a fal legfeljebb 1200 mm magas lehet.
Oldalnézet

Felülnézet

>100

>100

>350

≤1200

>350

>50
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A hely megválasztása hideg éghajlat esetén
Ha
a
berendezés
alacsony
kültéri
környezeti
hőmérsékleten üzemel, akkor az alábbi előírásokat kell
betartani.
■

A szél elleni védelem érdekében:
• Szerelje az egységet a szívóoldallal a fal felé. Nem szabad a
berendezést olyan helyre szerelni, ahol a levegőbemenet
közvetlenül ki van téve a szélnek.
• Szereljen fel egy terelőlemezt a berendezés levegőfúvó
oldalára.

■

Ahol gyakori a havazás, ott a helyet úgy kell megválasztani,
hogy a hó az egység működését ne zavarja.
Építsen fölé egy nagy védőtetőt.

■

Lehetőleg csak az üzembe helyezés helyén vegye le az eredeti
csomagolást az egységről, így elkerülhetők a szállítás közbeni
sérülések.

■

Kicsomagolás után a berendezés a két végén található
fogantyúkkal kényelmesen elhelyezhető.

Fontos információk a használt hűtőközeggel
kapcsolatban
Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz,
melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik. Nem szabad a gázokat a
légkörbe engedni.
Hűtőközeg típusa: R410A

Helyezze állványra.

GWP(1) érték:

1975

(1)

A berendezést olyan magasra kell szerelni,
hogy ne lephesse be a hó.

■

GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming
Potential)
A hűtőközeg-mennyiség fel van tüntetve a berendezés adattábláján.

Feltétlenül gondoskodni kell a vízkör befagyás elleni védelméről.
Lásd 7. oldal, "A vízkör védelme befagyás ellen".

Az egység felszerelése

Az egység üzembe helyezésének ábrája
>50

1170
367

580

69 137

1

Ellenőrizze a hely aljzatának szilárdságát és egyenletességét;
nem fog-e a berendezés működés közben túl nagy vibrációt
vagy zajt kelteni.

2

Ellenőrizze, hogy a berendezés vízszintben van-e.

3

Készítsen elő 4 db M8-as vagy M10-es alapzatcsavart, anyát és
alátétet (nem tartozék).

4

Rögzítse az egységet az alapzatcsavarokkal szilárdan, az
üzembe helyezési ábra szerint.
A csavarokat olyan mélyre kell becsavarozni, hogy
20 milliméterre álljanak ki az alap felületéből.

3
4

>100

360 330

350

2

1

20

1
Szerelési tér
1

Rögzítőlyukak

2

Kondenzvízkifolyók (Ø18 mm)

3

Víz bemenet

4

Víz kimenet

A berendezés optimális működésének biztosítása érdekében a
jelzett távolságokat meg kell tartani. Az üzembe helyezés vagy
szerelés során a könnyebb hozzáférés érdekében a berendezést el
lehet tolni a faltól vagy akadálytól.

Az egység ellenőrzése, mozgatása és
kicsomagolása
■

A berendezés pántokkal rögzített kartonpapír dobozba van
csomagolva.

■

Átvételkor a készüléket ellenőrizni kell, és bármilyen sérülést
azonnal
jelezni
kell
a
szállítmányozó
reklamációs
ügyintézőjének.

■

Ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék (lásd 2. oldal,
"Tartozékok").

Szerelési kézikönyv
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Vízelvezetés
Ha a kondenzvíz elvezetése szükséges, azt az alábbiak szerint kell
kivitelezni.
■

Kettő kondenzvízkifolyó van az egység alsó lemezén, lásd:
5. oldal, "Az egység üzembe helyezésének ábrája" (a
kondenzvízlefolyó és a kondenzvíztömlő nem tartozék).

■

Hideg területen ne használjon kondenzvíztömlőt az egységhez.
Ellenkező esetben a kondenzvíz megfagyhat, és a kondenzvízelvezetés eltömődik. Ha valami miatt elkerülhetetlen a kondenzvíztömlő használata, akkor ajánlott egy fűtőpólya felszerelése,
ami megakadályozza a kondenzvíz megfagyását.
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Vízcsövek

Vízmennyiség

Szerelési
szintkülönbség(a)

≤300 l (EWAQ)
≤170 l (EWYQ)

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

≤7 m

Nem kell módosítani az
előnyomást.

Teendők:
• Csökkenteni kell az
előnyomást, kiszámítása a
következő szerint:
"A tágulási tartály
előnyomásának
kiszámítása".
• Ellenőrizze, hogy a
rendszer teljes vízmennyisége a megengedett
maximális vízmennyiség
alatt van-e (használja az
alábbi ábrát).

>7 m

Teendők:
• Növelni kell az előnyomást,
kiszámítása a következő
szerint: "A tágulási tartály
előnyomásának
kiszámítása".
• Ellenőrizze, hogy a
rendszer teljes vízmennyisége a megengedett
maximális vízmennyiség
alatt van-e (használja az
alábbi ábrát).

A berendezés tágulási
tartálya a rendszerhez kicsi.

A vízkör ellenőrzése
Az egységek egy vízbemenettel és egy vízkimenettel vannak ellátva
a vízkör csatlakoztatásához. A vízkört egy szakembernek kell
kialakítania, a vonatkozó európai és nemzeti előírásoknak
megfelelően.
A berendezést csak zárt vízrendszerrel lehet használni. Ha
nyílt vízkörben alkalmazzák, akkor a vízcsövek túlzott
korróziója lép fel.
Az egység üzembe helyezésének folytatása előtt ellenőrizze az
alábbiakat:
■

A berendezéshez kettő elzárószelep jár tartozékként. A szerelés
és a karbantartás megkönnyítése érdekében szerelje az egyiket
az egység vízbemenetére, a másikat a vízkimenetére.

■

A rendszer minden alacsony pontjára leeresztőcsapokat kell
szerelni, hogy a vízkör teljesen leereszthető legyen. A
berendezésben kettő leeresztő szelep van.

■

A rendszer minden magas pontjára légtelenítő szelepet kell
szerelni. A szelepeket könnyen hozzáférhető helyekre kell
felszerelni. A berendezésben egy automatikus légtelenítő is
található. Ellenőrizze, hogy a légtelenítő szelepek nincsenek-e
túl szorosra húzva, és a vízkörben lévő levegő tud-e
automatikusan távozni.

■

Ügyeljen rá, hogy a helyszíni csőszereléskor beépített
alkatrészek nyomásállósága megfeleljen a víznyomásnak.

A vízmennyiség és a tágulási tartály előnyomásának ellenőrzése
A berendezés egy 6 literes tágulási tartállyal rendelkezik, melynek
gyári előnyomása 1 bar.
A berendezés megfelelő működése érdekében előfordulhat, hogy a
tágulási tartály előnyomásán állítani kell, és ellenőrizni kell a
minimális és a maximális vízmennyiséget.
1

Ellenőrizze, hogy a rendszerben lévő teljes vízmennyiség eléri-e
a minimális, 10 l értéket:
MEGJEGYZÉS

A legtöbb klímarendszer esetében ez a minimális
vízmennyiség elegendő.
Létfontosságú
folyamatoknál
vagy
nagy
hőterhelésű
helyiségek
esetén
nagyobb
vízmennyiségre lehet szükség.

(a) Szerelési szintkülönbség: a vízkör legmagasabb pontja és az egység közötti
szintkülönbség (m). Ha az egység a rendszer legmagasabb pontja, akkor a
szerelési szintkülönbség 0 m.

A tágulási tartály előnyomásának kiszámítása
A beállítandó
előnyomás
(Pg)
a
maximális
szerelési
szintkülönbségtől (H) függ, és a következőképpen kell kiszámolni:
Pg=(H/10+0,3) bar
A megengedett maximális vízmennyiség ellenőrzése
A teljes körre megengedett maximális vízmennyiség meghatározásához járjon el az alábbiak szerint:
1

A kiszámított előnyomáshoz (Pg) tartozó maximális vízmennyiség az alábbi ábra alapján meghatározható.

2

Ellenőrizze, hogy a teljes vízkörben lévő teljes vízmennyiség
valóban kevesebb-e ennél az értéknél.

Ha nem így van, akkor a berendezés tágulási tartálya kicsi a
rendszerhez.

2.5

Az alábbi táblázat alapján határozza meg, hogy szükséges-e a
tágulási tartály előnyomását módosítani.

3

Az alábbi táblázat és útmutatás alapján határozza meg, hogy a
rendszer teljes vízmennyisége a megengedett maximális
vízmennyiség alatt van-e.

pre-pressure [bar]

2

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

= előnyomás
= maximális vízmennyiség

1. példa
Egy hőszivattyús modell van felszerelve 5 m-rel a vízkör
legmagasabb pontja alá. A vízkörben a teljes vízmennyiség 100 l.
A példában semmilyen teendő vagy módosítás nem szükséges.
2. példa
Egy hőszivattyús modell van felszerelve 4 m-rel a vízkör
legmagasabb pontja alá. A vízkörben a teljes vízmennyiség 190 l.
EWAQ+EWYQ005~007ACV3P
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Eredmény:
■

Mivel a 190 l több, mint 170 l, az előnyomást csökkenteni kell
(lásd a fenti táblázatot).

■

A szükséges előnyomás:
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (4/10 + 0,3) bar = 0,7 bar

■

Az ehhez tartozó maximális vízmennyiség az ábra alapján
meghatározható: körülbelül 200 l.

■

Mivel a teljes vízmennyiség (190 l) a maximális vízmennyiség
(200 l) alatt van, a tágulási tartály mérete elég a rendszerhez.

A tágulási tartály előnyomásának beállításához csak száraz
nitrogént használjon.

■

A tágulási tartály előnyomásának helytelen beállítása
működészavart okozhat a rendszerben. Emiatt az előnyomást
csak egy képesített klímatechnikus állíthatja be.

A vízkör bekötése

Az elzárószelep csatlakoztatására

3

Víz bemenet

4

Víz kimenet

A befagyás károsíthatja a berendezést. Emiatt hidegebb éghajlaton a
vízkört fűtőpólyával vagy glikol hozzáadásával kell védeni.
Fűtőpólya esetén

Ha módosítani kell a tágulási tartály gyári előnyomását (1 bar), akkor
a következő irányelvek szerint kell lejárni:
■

A berendezés csöveinek rögzítésére

2

A vízkör védelme befagyás ellen

1

A tágulási tartály előnyomásának beállítása

1

Ellenőrizze, hogy a berendezés az opcionális fűtőpólyával van-e
szerelve. (A gyárilag beszerelt fűtőpólya vezetékei a
kapcsolódobozba, a 4/5 csatlakozóra vannak bekötve.)
A fűtőpólya csak akkor működőképes, ha a berendezés feszültség alatt van, és az áramtalanító
főkapcsoló be van kapcsolva. Hideg évszakban ezért
soha ne kapcsolja le a tápfeszültséget, és ne
kapcsolja ki az áramtalanító főkapcsolót hosszabb
időre.

2

A víz be- és kivezetésével kapcsolatban lásd a berendezéshez
mellékelt üzembe helyezési ábrát.

Szereljen egy fűtőpólyát (nem tartozék) a kültéri külső csövekre.
Ha a fűtőpólya teljesítményfelvétele a 200 W értéket nem
haladja meg, akkor a tápfeszültséget el lehet vezetni hozzá a
kapcsolódobozból, a 4/5 csatlakozóról.

Ügyeljen arra, hogy ne deformálja az egység csöveit azzal,
hogy túl nagy erőt alkalmaz a csövek csatlakoztatásakor.

Ha a fűtőpólya teljesítményfelvétele a 200 W értéket
nem meghaladja, akkor a fűtőpólya áramellátását
külön áramkörről kell megoldani, és nem szabad a
4/5-es fűtőpólya-csatlakozókra kötni!

Ha szennyeződés kerül a vízkörbe, az problémát okozhat. Ezért a
vízkör csatlakoztatásakor mindig vegye figyelembe az alábbiakat:
■

Csak tiszta csöveket használjon.

■

A sorja eltávolításakor tartsa a cső végét lefelé.

■

Zárja le a csővéget a falon való átbujtatáskor, hogy ne kerüljön
bele szennyeződés.

■

A csatlakozások szigetelésére használjon jó minőségű
tömítőanyagot. A tömítőanyagnak ellenállónak kell lennie a
rendszerben lévő nyomás- és hőmérsékleti viszonyokkal
szemben, valamint a vízben oldott glikollal szemben.

■

■

Glikol esetén

Ha nem sárgaréz fémcsöveket használ, akkor a galvanikus
korrózió megelőzése érdekében a két anyagot egymástól el kell
szigetelni.
Mivel a sárgaréz egy lágy anyag, a vízkör csatlakoztatásához
megfelelő szerszámokat kell használni. A nem megfelelő
szerszámok használata miatt a csövek megsérülhetnek.

Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy milyen súlyarányban kell
glikolt keverni a vízhez a várható legalacsonyabb kültéri hőmérséklet
függvényében.
Legkisebb
kültéri hőmérséklet

0°C

–5°C

–10°C

–15°C

Etilénglikol

10%

15%

25%

35%

Propilénglikol

10%

15%

25%

35%

Lásd még: 11. oldal, "Indítás előtti ellenőrzés".

Első indítás alacsony környezeti hőmérsékleten
MEGJEGYZÉS

Azért, hogy a berendezés a lehető leghamarabb az
üzemi tartományban működjön (vízhőmérséklet
>30°C), az indítás alatti terhelésnek a lehető
legkisebbnek kell lennie. Ez biztosítható például úgy,
hogy a klímakonvektor egységek ventilátorát lekapcsolja, amíg a vízhőmérséklet el nem éri a 30°C-ot.

Feltöltés vízzel
1

Csatlakoztassa a leeresztő/feltöltő szelepet a vízhálózathoz
(lásd 3. oldal, "Fő alkatrészek").

2

Töltsön a rendszerbe vizet addig, amíg a nyomásmérő körülbelül 2,0 bar nyomást nem mutat. A légtelenítő szelepekkel
távolítsa el a levegőt a vízkörből, amennyire lehet.

2
1

3
4

Szerelési kézikönyv
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■

Feltöltéskor általában nem lehet a rendszert
tökéletesen légteleníteni. A maradék levegő a
rendszer működésének első óráiban az
automatikus légtelenítő szelepeken keresztül
távozik. Azután szükség lehet víz utántöltésére.

■

A nyomásmérő által jelzett víznyomás a víz
hőmérsékletétől is függ. (Magasabb hőmérséklet
nagyobb nyomást eredményez.)
A rendszer víznyomása azonban semmilyen
körülmények között nem eshet 0,3 bar alá,
különben levegő kerül a vízkörbe.

■

A nyomáscsökkentő szelepen keresztül
berendezésből távozhat a felesleges víz.

a

Csőszigetelés
A hűtés közben fellépő páralecsapódás, illetve a hűtő- és fűtőteljesítmény csökkenésének megelőzése érdekében a vízkör kültéri
és beltéri szakaszait szigetelni kell.

Helyszíni huzalozás

■

A helyszíni huzalozást és alkatrészeit egy képesített
villanyszerelőnek kell felszerelnie, a vonatkozó
európai és nemzeti előírásoknak megfelelően.

■

A helyszíni huzalozást az egységhez mellékelt
huzalozási rajz és az alábbi utasítások szerint kell
végezni.

■

Csak külön áramkört szabad használni. Tilos egy
másik készülékkel közös áramellátásról üzemeltetni.

■

Földelni kell! Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, túlfeszültség-levezetőhöz,
és ne kösse telefonföldelésre. A rossz földelés
áramütést eredményezhet.

■

Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót. Ez az
egység inverteres típusú, ami azzal jár, hogy
magasabb harmonikusú áramot is kezelő földzárlatmegszakítót kell használni, hogy maga a földzárlatmegszakító ne hibásodjon meg.

■

Főkapcsolóként egy minden pólust minimum 3 mm
érintkezőközzel megszakító kapcsolót kell használni.

R4T ........................ Belépő víz termisztor
S1L......................... Áramláskapcsoló
S1M........................ Főkapcsoló
SS2 ........................ DIP-kapcsoló
TR1 ........................ Transzformátor 24 V a PCB panelhez
X10A, X15A ........... Csatlakozó
X17A~X20A ........... Csatlakozó
X1A, X2A ............... Csatlakozó
X4A, X5A ............... Csatlakozó
X7A, X8A ............... Csatlakozó
X3M........................ Csatlakozósáv
Nem hozzáférhető kapcsolódoboz
AC1, AC2 ............... Csatlakozó
E1, E2 .................... Csatlakozó
FU1 ........................ Biztosíték – 30 A 250 V
FU2,FU3 ................ Biztosíték – 3,15 A 250 V
HR1, HR2............... Csatlakozó
L ............................. Fázis
L1R ........................ Reaktor
LED A..................... Ellenőrzőlámpa
M1C ....................... Kompresszor motor
M1F........................ Ventilátormotor
MRC/W .................. Elektromágneses relé
MRM10,MRM20..... Elektromágneses relé
N ............................ Nulla
PCB1,2................... Nyomtatott áramköri kártya
PM1........................ Tápfeszültség modul
Q1L ........................ Túlterhelésgátló
R1T~R3T ............... Termisztor
S2~S102 ................ Csatlakozó
SA2 ........................ Túlfeszültség-levezető
SHEET METAL ...... Csatlakozósáv alátétlemeze
SW1 ....................... Kényszerüzemmód BE/KI kapcsoló
SW4 ....................... Helyszíni beállítás kapcsoló
U, V, W, X11A......... Csatlakozó
V2,V3,V5,V6,V11 ... Varisztor
X1M, X2M .............. Csatlakozósáv
Y1E ........................ Elektronikus szabályozószelep-tekercs
Y1R ........................ Átváltó szolenoid szelep-tekercs
Z1C~Z4C ............... Ferritmag
Megjegyzések
............... Helyszíni huzalozás
.................. Csatlakozósáv

Belső huzalozás – alkatrésztáblázat

......................... Csatlakozó

Lásd az egységhez mellékelt belső huzalozási rajzot (az egység
fedelében). A használt rövidítések az alábbiak.

.......................... Csatlakozó
.......................... Védőföldelés

Hozzáférhető kapcsolódoboz
A1P........................ Fő PCB panel
A2P........................ Digitális vezérlőegység PCB panel (beltéri)
E5H........................ Fűtőpólya (csak a fűtőpólyás modelleknél
(OP10 opció))
E6H........................ Nem tartozékként kapott fűtőpólya (csak a
fűtőpólyás modelleknél (OP10 opció))
FU1........................ Biztosíték – 3,15 A T 250 V
FU2........................ Biztosíték, 5 A 250 V (csak a fűtőpólyás
modelleknél (OP10 opció))
K1M ....................... Relé (csak a fűtőpólyás modelleknél
(OP10 opció))
M1P ....................... Szivattyú
Q1DI ...................... Földzárlat-megszakító
R1T........................ Kilépő víz hőcserélő termisztor
R3T........................ Hűtőközeg folyadék oldali termisztor
EWAQ+EWYQ005~007ACV3P
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(1) Ez a huzalozási rajz csak a kültéri egységre vonatkozik.
(4) Ne üzemeltesse az egységet a Q1L vagy S1L védőberendezés
rövidre zárásával!
BLK

: Fekete

GRY

: Szürke

VIO

: Lila

BLU

: Kék

PNK

: Rózsaszín

WHT

: Fehér

BRN

: Barna

ORG

: Narancssárga

YLW

: Sárga

GRN

: Zöld

RED

: Piros
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Helyszíni huzalozási irányelvek

Az összekötő vezetékek nem tartozékok.

MEGJEGYZÉS

A kábeleket úgy kell az egységen belül rögzíteni, hogy ne
érjenek hozzá a szivattyúhoz vagy a hűtőközegcsövekhez.

Felszerelés
■

Az egység helyszíni huzalozását a kapcsolódobozban lévő
csatlakozóblokkra kell bekötni. A csatlakozóblokkhoz való
hozzáféréshez el kell távolítani a berendezés fedelét és a
kapcsolódoboz szervizpanelét (lásd 3. oldal, "Az egység
felnyitása").

■

A kapcsolódoboz oldalán kábelrögzítő pontok találhatók. A
kábeleket rögzítse kábelszorítókkal, hogy ne lazulhasson meg a
csatlakozás.

■

A berendezés hátlapján van 2 lyuk a digitális vezérlőegység
kábelének (a legkisebb lyuk) és a tápkábelnek (a legnagyobb
lyuk) a kivezetésére. Lásd 3. oldal, "Fő alkatrészek".

A készletben mellékelt digitális vezérlőegységet beltérben
kell felszerelni.
1

Távolítsa el a digitális vezérlőegység előlapját.
Helyezzen egy egyenes csavarhúzót a
digitális
vezérlőegység
alsó
felének
hornyaiba (1), és távolítsa el a digitális
vezérlőegység előlapját.

2

1

Erősítse fel egy egyenes felületre a digitális
vezérlőegységet.

Használjon kettős szigetelésű vezetékeket, vagy az egységen
kívül a kábeleket vezesse védőcsőben, hogy a berendezés alján
kilépő kábelek ne sérüljenek meg.
■

A tápkábelnek meg kell felelnie a vonatkozó helyi és nemzeti
előírásoknak.

Csatlakoztatás az elektromos hálózatra

Figyeljen, hogy a digitális vezérlőegység alsó fele ne
deformálódjon el a rögzítőcsavarok túlhúzása miatt.

MEGJEGYZÉS

3

Huzalozza be az egységet.

A tápfeszültséget mindenfajta elektromos szerelés előtt le
kell kapcsolni!

6
1

1

1

A megfelelő kábel használatával (lásd fent) csatlakoztassa az
áramkört az áramtalanító főkapcsoló L és N kivezetésére, ahogy
a kapcsolódobozban lévő huzalozási rajz mutatja.
2
MEGJEGYZÉS

A vezetékek csatlakoztatásának megkönnyítése
érdekében a kapcsoló hátsó része levehető,
ehhez csak el kell fordítani egy negyed fordulattal
a kart, majd le kell húzni a hátsó részt a
kapcsolóról.

2

Csatlakoztassa a földelővezetéket (sárga/zöld) a kapcsolódoboz
rögzítőlapján lévő földelőcsavarra.

3

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz,
hogy ne lazulhasson meg a csatlakozás.

P2 P1

P2 P1

3

4

Megjegyzés: a helyszíni huzalozásnak csak a vonatkozó részlete
van feltüntetve.

5

1

Folyadékhűtő egység

2

A digitális vezérlőegység alsó fele

3

A digitális vezérlőegység előlapja

4

Vezeték hátulról

5

Vezeték felülről

6

Vágjon helyet az alkatrészen a kábelek számára pl. fogóval

Kösse össze a digitális vezérlőegység felső részén lévő
csatlakozókat (P1...6) az egység belsejében lévő csatlakozókkal
(P2...7).
MEGJEGYZÉS

A digitális vezérlőegység üzembe helyezése
4
Az egység egy digitális vezérlőegységgel vannak ellátva, amely
felhasználóbarát módját kínálja a berendezés beállításának,
használatának és karbantartásának. A vezérlőegységet a használat
előtt a leírás szerint üzembe kell helyezni.

■

A vezetékeket vezesse a tápfeszültség
kábeleitől távol, hogy elkerülje az elektromos
zajokat (külső zajt).

■

Fejtse le a kábelburkolatot
arról a szakaszról, amelyik a
digitális vezérlőegység házán
belülre kerül ( l ).

Tegye vissza a digitális vezérlőegység felső részét
Figyeljen, hogy ne lapítsa meg a vezetékeket a
szerelés közben.
Először az alsó pöcköket illessze a
helyükre.

A vezeték adatai
A vezeték adatai

Érték

Típus

2 eres

Keresztmetszet

0,75–1,25 mm2

Maximális hossz

500 m
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Távvezérelt BE/KI kapcsolási és hűtés/fűtés váltási
lehetőségek
A rendszer távvezérlése egy feszültségmentes kapcsolt áramkörrel
lehetséges. A digitális vezérlőegység beállításaitól függően a
berendezés hűtés vagy fűtés üzemmódban fog működni.

A termosztátkábel csatlakoztatása
A termosztátkábel csatlakoztatásának módja az alkalmazástól függ.
Lásd még: 2. oldal, "Tipikus alkalmazási példa".
A termosztátra vonatkozó előírások
■

Az alábbi táblázat összefoglalja a szükséges beállításokat és a
termosztát huzalozását a kapcsolódoboz csatlakozóblokkján. A
szivattyúműködést a harmadik oszlop mutatja. Az utolsó három
oszlopban az látható, hogy az alábbi funkciókat a kezelőfelületen
(KF) lehet beállítani, vagy a termosztát (T) vezérli:
• térfűtés vagy -hűtés be/ki (o)
• hűtés/fűtés váltás (=)
• fűtés és a hűtés üzemmódot programozó időszabályzók
(pr)
Termosztát

Beállítás

Nincs termosztát

huzalozás:

Érintési feszültség: 230 V.

Terminal block

Eljárás
1

Szivattyúműködés

H C N
8 9 10

Csatlakoztassa a termosztátkábelt a megfelelő kivezetésekhez,
ahogy a huzalozási rajzon látható.
Hűtés-/fűtésszabályozó
termosztát

Távvezérelt BE/KI

Terminal block

Terminal block

H C N
8 9 10

H C N
8 9 10

Hűtés/fűtés váltó
termosztát

huzalozás:
Terminal block
H C N
8 9 10

o

=

pr

KF

KF

KF

a
szobatermoszt
át fűtés vagy
hűtés
kérelmére
kapcsol be

T

T

—

bekapcsolás
távvezérléssel

T

—

—

bekapcsolva,
ha a
berendezés
is be van
kapcsolva

H C
th

H C
th

sw

Távvezérelt
BE/KI

huzalozás:
Terminal block

2

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz,
hogy ne lazulhasson meg a csatlakozás.

MEGJEGYZÉS

■

■

Ha szobatermosztát csatlakozik az egységhez,
akkor a fűtés és a hűtés üzemmódot programozó
időszabályzó funkció nem használható. A többi
időszabályzó használható. Az időszabályzókról
további információt az üzemeltetési kézikönyvben
talál.
Ha szobatermosztát csatlakozik az egységhez, és
megnyomják a = vagy a o gombot, akkor a
e központi vezérlés jelző villogással jelzi, hogy a
szobatermosztát elsőbbséggel rendelkezik, és az
vezérli a be- és kikapcsolást és az
üzemmódváltást.
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H C N
8 9 10

sw

A termosztát kapcsolója
Hűtés kapcsolóállás
H = Fűtés kapcsolóállás
N = nulla

th =

C=
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Bekapcsolás és beállítás
Bekapcsolás előtti ellenőrzés
Indítás előtti ellenőrzés (első

üzembe helyezéskor vagy egy

hosszabb üzemszünet után)

A berendezés feszültség alá helyezése
1

Kapcsolja be az egységben lévő áramtalanító főkapcsolót.

2

Ha a berendezés tápfeszültség alatt van, akkor a "88" jelzés
látható a digitális vezérlőegységen az inicializáció ideje alatt,
amely legfeljebb 10 másodpercig szokott tartani. Ez idő alatt a
digitális vezérlőegység nem működik.

A tápfeszültséget mindenfajta elektromos szerelés előtt le
kell kapcsolni!

A szivattyúsebesség beállítása
A berendezés összeállítása után, a megszakító bekapcsolása előtt
ellenőrizze a következőket:
Helyszíni huzalozás
Ellenőrizze, hogy a helyszíni huzalozás kivitelezése megfelel-e
a következő fejezetben részletezett iránymutatásnak és
előírásoknak: 8. oldal, "Helyszíni huzalozás".
2

Belső huzalozás
Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy nincsenek-e a kapcsolódobozban laza csatlakozások vagy sérült elektromos
alkatrészek.

3

4

6

Az alábbi ábrán látható a külső statikus nyomás (ESP, mH2O
mértékegységben) és a vízáramlás (l/min) összefüggése.
7

Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően rögzítve van-e,
elkerülendő az abnormális zajokat és vibrációt.

6

Sérült berendezés

5

Hűtőközeg-szivárgás

4
3

Ellenőrizze, hogy nincs-e az egység belsejében hűtőközegszivárgás. Ha hűtőközeg-szivárgást észlel, jelezze a helyi Daikin
képviseletnek.

2

Tápfeszültség

0

Ellenőrizze a tápfeszültséget a helyi áramforráspanelen. A
feszültségnek meg kell egyeznie az egység adattábláján
feltüntetett feszültséggel.
7

Az alapértelmezett beállítás a legnagyobb sebességfokozat (III). Ha
a rendszerben túl nagy a vízáramlás (pl. hallható a csövekben
áramló víz hangja), akkor a sebességet csökkenteni lehet (I. vagy II.
fokozatra).

Rögzítés

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e az egységben sérült alkatrészek
vagy deformált csövek.
5

A szivattyún be lehet állítani a kívánt sebességfokozatot (lásd
3. oldal, "Fő alkatrészek").

ESP [mH2O]

1

1

3

7

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

Elzárószelepek
Ellenőrizze, hogy az elzárószelepek megfelelően fel vannak-e
szerelve, és teljesen nyitva vannak-e.

8

Víznyomás
Ellenőrizze, hogy a berendezés fel van-e töltve vízzel, és a
víznyomás körülbelül 2,0 bar értéken áll-e.

9

Fagyás elleni védelem
Hidegebb éghajlaton (ahol a környezeti hőmérséklet 0°C alá
süllyedhet) gondoskodni kell a berendezés befagyás elleni
védelméről fűtőpólya felhelyezésével vagy a vízhez glikol
hozzáadásával.
Lásd még: 7. oldal, "A vízkör védelme befagyás ellen".
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Helyszíni beállítások

MEGJEGYZÉS

Az üzembe helyezőnek be kell állítani a berendezést úgy, hogy az
megfeleljen a rendszer környezeti feltételeinek (kültéri klíma stb.) és
a felhasználó igényeinek. Erre számos úgynevezett helyszíni
beállítás áll rendelkezésre. Ezeket a helyszíni beállításokat a digitális
vezérlőegységgel lehet beprogramozni.
Minden helyszíni beállításnak van egy 3 jegyű száma vagy kódja,
például [1-02], amely megjelenik a digitális vezérlőegység kijelzőjén.
Az első számjegy [1] neve "első kódszám", és a helyszíni beállítás
csoportját határozza meg. A második és a harmadik számjegy [02]
együtt a "második kódszám".
A helyszíni beállítások és alapértelmezett értékeik fel vannak sorolva
a 13. oldal, "Helyszíni beállítások táblázata". Ugyanebben a listában
elhelyeztünk 2 üres oszlopot, melyben feljegyezhetők az
alapértelmezettől eltérően megadott helyszíni beállítások értékei, és
a módosítás dátuma.
Az egyes helyszíni beállítások részletes leírását itt találja: 12. oldal,
"Részletes leírás".

Eljárás
A helyszíni beállítások módosítását a következők szerint kell
végezni:

■

A beállítások gyári értékeit megtalálja a következő
táblázatban: 13. oldal, "Helyszíni beállítások
táblázata".

■

HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS ÜZEMMÓDBÓL történő
kilépéskor a "88" jelzés jelenhet meg a digitális
vezérlőegység kijelzőjén, mutatva, hogy a
készülék inicializálja magát.

Részletes leírás
[0] Felhasználói jogosultsági szint
Szükség esetén korlátozhatja a digitális vezérlőegységen végezhető
felhasználói műveleteket egyes gombok letiltásával. Ezzel
megelőzhető, hogy egy jól beállított rendszert a felhasználó
véletlenül elállítson.
Három jogosultsági szint van (lásd az alábbi táblázatot). Az 1. szint
(alapértelmezett) és a 2/3. szint közötti váltáshoz a következő négy
gombot kell egyszerre megnyomni, legalább 5 másodpercre (normál
módban): s, ba, pfi és pfj. Ha ezt a 4 gombot
egyszerre megnyomja, akkor 2/3. szintre vált, ha újra megnyomja
őket 5 másodpercre, akkor visszavált 1. szintre. Ha a 2/3. szint van
kiválasztva, akkor a tényleges jogosultsági szintet (2. vagy 3. szint) a
helyszíni beállítás [0-00] határozza meg.
■ [0-00] Felhasználói jogosultsági szint: érvényes jogosultsági
szint száma (2. szint vagy 3. szint). Lásd az alábbi táblázatot.
Jogosultsági szint
Gomb

3
1
2

2

3

Be/ki gomb

o

kezelhető

kezelhető

kezelhető

Üzemmódváltás gomb

h/c

kezelhető

kezelhető

kezelhető

Fürdőszobai
vízmelegítés gomb

w

– Nem alkalmazható –

Fürdőszobai
hőmérséklet beállító
gombok

wbi
wbj

– Nem alkalmazható –

Hőmérséklet-állító
gombok

Időprogramozás
gombok

2
3
4

bg
i
bg
j

kezelhető

pf
i
pf
j

kezelhető

<

kezelhető

Lépjen HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS ÜZEMMÓDBA: nyomja meg a
z gombot 5 másodpercre.

Időszabályzó
engedélyezése/letiltása
gomb

pr

kezelhető

Megjelenik a $ ikon (3). Látható az éppen kiválasztott
helyszíni beállítás kódja ; (2), és tőle jobbra a hozzá tartozó
beállított érték : (1).

Csendes üzemmód
gomb

s

kezelhető

ba

kezelhető

z

kezelhető

Programozás gomb

1

1

A bgi gomb megnyomásával választhatja ki a helyszíni
beállítás kívánt első kódszámát.
A bgj gomb megnyomásával választhatja ki a helyszíni
beállítás kívánt második kódszámát.
A pfi és a pfj gombbal lehet a kiválasztott
helyszíni beállítás értékét módosítani.

5

Az új értéket a pr gomb megnyomásával tudja elmenteni.

6

A 2–4 lépések ismétlésével megadhatja sorban a többi helyszíni
beállítást is.

7

Ha készen van, a z gombbal kiléphet a HELYSZÍNI
BEÁLLÍTÁS ÜZEMMÓDBÓL.

MEGJEGYZÉS

Egy helyszíni beállítás módosítását csak akkor menti
el a rendszer, ha megnyomják a pr gombot. Ha egy
új helyszíni beállítás kódra áll, vagy megnyomja a z
gombot, akkor elvesznek a módosítások.
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Időjárásfüggő
célhőmérséklet gomb
Vizsgálat/tesztüzem
gomb

kezelhető

kezelhető

kezelhető

[1] Időjárásfüggő célhőmérséklet (csak hőszivattyús modellek
esetében)
Az időjárásfüggő célhőmérséklet helyszíni beállításokkal lehet
megadni a berendezés működésének időjárásfüggő paramétereit.
Ha az időjárásfüggő üzemmód aktív, akkor a rendszer automatikusan
meghatározza a vízhőmérsékletet a kültéri hőmérséklet
függvényében: alacsonyabb kültéri hőmérséklet melegebb vizet
eredményez, és fordítva. Időjárásfüggő üzemmódban a felhasználó
korrigálhatja a víz célhőmérsékletét felfelé vagy lefelé, maximum
5°C-kal. Az időjárásfüggő üzemmóddal kapcsolatos további
részleteket lásd az üzemeltetési kézikönyvben.
■ [1-00] Alacsony környezeti hőmérséklet (Lo_A): alacsony
kültéri hőmérséklet.
■ [1-01] Magas környezeti hőmérséklet (Hi_A): magas kültéri
hőmérséklet.

Szerelési kézikönyv
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■ [1-02] Célhőmérséklet alacsony környezeti hőmérsékleten
(Lo_Ti): a kilépő víz célhőmérséklete, ha a kültéri hőmérséklet eléri az alacsony környezeti hőmérsékletet (Lo_A),
vagy az alá süllyed.
Ne feledje, hogy a Lo_Ti értéknek magasabbnak kell lennie a
Hi_Ti értéknél, hiszen alacsonyabb kültéri hőmérsékleten
(vagyis Lo_A esetén) melegebb víz kell.
■ [1-03] Célhőmérséklet magas környezeti hőmérsékleten
(Hi_Ti): a kilépő víz célhőmérséklete, ha a kültéri hőmérséklet eléri a magas környezeti hőmérsékletet (Hi_A), vagy a
fölé emelkedik.
Ne feledje, hogy a Hi_Ti értéknek alacsonyabbnak kell lennie
a Lo_Ti értéknél, hiszen magasabb kültéri hőmérsékleten
(vagyis Hi_A esetén) nem kell olyan meleg víz.

[3] Automatikus újraindítás
Az automatikus újraindítás funkció áramkimaradás után visszakeresi
a kezelőfelület áramkimaradás előtti beállításait.
MEGJEGYZÉS

Emiatt ajánlatos az automatikus újraindítás funkciót
engedélyezni.

Ne feledje, hogy ha a funkció le van tiltva, akkor az időszabályzó
nem aktiválódik egy esetleges áramkimaradás után, amikor az
áramellátás helyreáll. Ha engedélyezni akarja ismét az
időszabályzót, nyomja meg a pr gombot.
■ [3-00] Állapot: Megadja, hogy az automatikus újraindítás
funkció BE (0) vagy KI (1) van kapcsolva.
[9] Hűtési és fűtési célhőmérséklet

Tt

A helyszíni beállítás célja megakadályozni, hogy a felhasználó rossz
(vagyis túl magas vagy alacsony) kilépő vízhőmérsékletet válasszon.
Ehhez be lehet állítani, hogy a felhasználó milyen tartományban
állíthatja a fűtési és a hűtési célhőmérsékletet.

Lo_Ti
+ 05
00

Hi_Ti

■ [9-00] A fűtési célhőmérséklet felső határértéke: a kilépő
vízhőmérséklet maximuma fűtés üzemmódban.

Shift value

- 05

Lo_A

Hi_A

Tt

A víz célhőmérséklete

TA

Környezeti (kültéri) hőmérséklet

■ [9-01] A fűtési célhőmérséklet alsó határértéke: a kilépő
vízhőmérséklet minimuma fűtés üzemmódban.
■ [9-02] A hűtési célhőmérséklet felső határértéke: a kilépő
vízhőmérséklet maximuma hűtés üzemmódban.

TA

■ [9-03] A hűtési célhőmérséklet alsó határértéke: a kilépő
vízhőmérséklet minimuma hűtés üzemmódban.

= Korrekciós érték

Helyszíni beállítások táblázata
Alapértelmezettől eltérően megadott helyszíni beállítások
Első
kódszám

0

Második
kódszám

Felhasználói jogosultsági szint

Érték

Dátum

Érték

Tartomány

Léptetés

Mértékegység

3

2~3

1

—

Időjárásfüggő célhőmérséklet
00

Alacsony környezeti hőmérséklet (Lo_A)

–10

–20 ~ 5

1

°C

01

Magas környezeti hőmérséklet (Hi_A)

15

10 ~ 20

1

°C

02

Célhőmérséklet alacsony környezeti
hőmérsékleten (Lo_Ti)

40

25 ~ 55

1

°C

03

Célhőmérséklet magas környezeti
hőmérsékleten (Hi_Ti)

25

25 ~ 55

1

°C

0 (BE)

0/1

—

—

2

Nincs

3

Automatikus újraindítás
00

Állapot

4

Nincs

5

Nincs

6

Nincs

7

Nincs

8

Nincs

9

Hűtési és fűtési célhőmérséklet-tartományok
00

Fűtési célhőmérséklet felső határértéke

55

37 ~ 55

1

°C

01

Fűtési célhőmérséklet alsó határértéke

25

25 ~ 37

1

°C

02

Hűtési célhőmérséklet felső határértéke

20

18 ~ 20

1

°C

03

Hűtési célhőmérséklet alsó határértéke

5

5 ~ 18

1

°C

Szerelési kézikönyv
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Dátum

Felhasználói jogosultsági szint
00

1

Beállítás neve

Alapértelmezett
érték
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Tesztüzem és utolsó ellenőrzés
Üzembe helyezés után az üzembe helyezést végző szakembernek
kötelessége ellenőrizni a berendezés működését.
MEGJEGYZÉS

A használat első időszakában a berendezés valóságos teljesítményfelvétele meghaladhatja az adattáblán
feltüntetett mértéket. A jelenségnek az a magyarázata,
hogy a kompresszornak 50 órányi bejáratás kell
ahhoz, hogy finoman járjon, és a teljesítményfelvétele
stabilizálódjon.

Karbantartás
A berendezés optimális működésének biztosítására rendszeres
időközönként ellenőrizni kell az egységet és a helyszíni huzalozást.
Ha az egységet légkondicionálásra használják, a leírt ellenőrzéseket
legalább évente el kell végezni. Ha az egységet egyéb célokra
használják, az ellenőrzéseket 4 havonta kell elvégezni.
Mielőtt a karbantartási vagy szerelési munkákat elkezdi,
mindig ellenőrizze, hogy az áramforráspanelen a hálózati
megszakító le van-e kapcsolva, távolítsa el a
biztosítékokat, vagy kapcsolja vissza az egység
védőberendezéseit.

Teszt üzemmód
1

Nyomja meg 4-szer a z gombot, hogy megjelenjen a t
ikon.

2

A berendezés típusától függően a fűtés üzemmódot, a hűtés
üzemmódot vagy mindkettőt lehet tesztelni, az alábbiak szerint
(ha nincs felhasználói művelet, akkor a digitális vezérlőegység
10 másodperc múlva visszatér normál üzemmódba, de ezt meg
lehet tenni a z gomb megnyomásával is):
•

•

3

4

A fűtés üzemmód teszteléséhez nyomja meg a h/c gombot,
hogy megjelenjen a h ikon. A teszt üzemmódból indításához
nyomja meg a o gombot.
A hűtés üzemmód teszteléséhez nyomja meg a h/c
gombot, hogy megjelenjen a c ikon. A teszt üzemmódból
indításához nyomja meg a o gombot.

30 perc múlva vagy a beállított hőmérséklet elérésekor a
tesztüzem automatikusan leáll. A tesztüzem a o gomb
egyszeri megnyomásával kézzel is leállítható. Ha csatlakozási
hibák vannak, vagy üzemzavar keletkezik, a digitális vezérlőegységen egy hibakód jelenik meg. Ellenkező esetben a digitális
vezérlőegység visszatér normál üzemmódba.

Ne tisztítsa a berendezést vízsugárral!
Ügyeljen arra, hogy
felforrósodhatnak.

Ha meg akarja nézni az utoljára kijelzett hibakódot,
nyomja meg 1-szer a z gombot. A normál üzemmódhoz való visszatéréshez nyomja meg újra 4-szer a
z gombot.

Utolsó ellenőrzés
A berendezés átadása előtt olvassa el a következőket:
■

Ha az üzembe helyezés és minden szükséges beállítás készen
van, zárja be az egység összes fedelét.

■

A kapcsolódoboz szervizpanelét csak egy képesített
villanyszerelő nyithatja ki, javítási/karbantartási célból.

berendezés

egyes

részei

nagyon

Folyadékhűtő egység
1

Levegő-hőcserélő
Távolítson el minden szennyeződést és port a hőcserélő
bordáiról kefével és légfúvóval. Az egység belseje felől fújjon.
Vigyázzon, hogy a bordák ne sérüljenek meg.

2

Ventilátor motor
■ Tisztítsa meg a motor hűtőbordáit.
■ Hallgassa meg, nem ad-e szokatlan hangot. Ha a ventilátor
vagy a motor sérült, jelezze a helyi Daikin képviseletnek.

3

Víznyomás
Ellenőrizze, hogy a víznyomás 0,3 bar felett van-e. Ha kell,
töltse fel a rendszert vízzel.

A hibakódok jelentését lásd: 16. oldal, "Hibakódok".

MEGJEGYZÉS

a

4

Vízszűrő
Tisztítsa meg a vízszűrőt.

5

Víznyomáscsökkentő szelep
Ellenőrizze a nyomáscsökkentő szelep működését – fordítsa a
szelepen lévő piros gombot az óramutató járásával ellentétes
irányba:
■ Ha nem hallani kattanó hangot, jelezze a helyi Daikin
képviseletnek.
■ Ha nem áll el a kiömlő víz, akkor először zárja el a
vízbemeneten és a vízkimeneten az elzárószelepeket, majd
értesítse a helyi Daikin képviseletet.

Digitális vezérlőegység
A digitális vezérlőegység nem igényel karbantartást.
A szennyeződéseket puha nedves ronggyal távolítsa el.
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Hibaelhárítás

2. tünet: A szivattyú zajos (kavitáció)
Lehetséges okok

Ez a fejezet hasznos információkat tartalmaz a berendezés
működése során esetleg fellépő problémák felderítésével és
kiküszöbölésével kapcsolatban.

Levegő van a rendszerben.
Túl alacsony a szivattyúbemeneten
a víznyomás.

Általános irányelvek
A hibaelhárítás megkezdése előtt vizsgálja át alaposan az egységet,
nincsenek-e látható hibái, például meglazult csatlakozások vagy
sérült kábelek.
A Daikin szerviz értesítése előtt olvassa el figyelmesen ezt a
fejezetet, ezzel időt és pénzt takaríthat meg.
Mielőtt megvizsgálná a berendezés kapcsolódobozát,
mindig ellenőrizze, hogy a berendezés tápfeszültsége le
lett-e kapcsolva.
Ha egy biztonsági eszköz bekapcsolt, akkor derítse ki, hogy miért
aktiválódott a biztonsági eszköz, mielőtt azt kikapcsolná. A biztonsági
eszközöket semmilyen körülmények között nem szabad kiiktatni,
vagy a gyári beállítástól eltérő értékre állítani. Ha a probléma okát
nem tudja kideríteni, forduljon a helyi Daikin képviselőhöz.

Teendő
Légtelenítsen.
• Ellenőrizze a nyomásmérőn, hogy
van-e elég víznyomás. A
víznyomás helyes értéke >0,3 bar
(hideg víz), >>0,3 bar (meleg víz).
• Ellenőrizze, hogy jó-e a
nyomásmérő.
• Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a
tágulási tartály.
• Ellenőrizze, hogy jól van-e
beállítva a tágulási tartály
előnyomása (lásd 7. oldal, "A
tágulási tartály előnyomásának
beállítása").

3. tünet: Kinyit a víznyomáscsökkentő szelep.
Lehetséges okok

Teendő

A tágulási tartály sérült.

Cserélje ki a tágulási tartályt.

A rendszerben a víz mennyisége túl
sok.

Ellenőrizze, hogy a rendszer teljes
vízmennyisége nem haladja-e meg
véletlenül a megengedett maximális
vízmennyiséget (lásd 6. oldal, "A
vízmennyiség és a tágulási tartály
előnyomásának ellenőrzése").

4. tünet: Szivárog a víznyomáscsökkentő szelep.

Általános jelenségek
1. tünet: A berendezés be van kapcsolva ( a o LED világít), de a hűtés
vagy fűtés nem kielégítő.
Lehetséges okok
A hőmérséklet-beállítás nem
megfelelő.
A vízáramlás túl lassú.

A rendszerben a víz mennyisége
kevés.

Szerelési kézikönyv
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Teendő
Ellenőrizze a vezérlőegységben,
hogy mi a célhőmérséklet.
• Ellenőrizze, hogy a vízkör
elzárószelepei ki vannak-e nyitva
teljesen.
• Ellenőrizze, hogy nem kell-e
megtisztítani a vízszűrőt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e levegő a
rendszerben (légtelenítsen, ha
kell).
• Ellenőrizze a nyomásmérőn, hogy
van-e elég víznyomás. A
víznyomás helyes értéke >0,3 bar
(hideg víz), >>0,3 bar (meleg víz).
• Ellenőrizze, hogy a szivattyú a
legnagyobb sebességfokozatra
(III) van-e állítva.
• Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a
tágulási tartály.
• Ellenőrizze, hogy a vízkör
ellenállása nem nagy-e a
szivattyúnak (lásd 11. oldal,
"A szivattyúsebesség beállítása").

Lehetséges okok

Teendő

Valamilyen szennyeződés zárja el a
víznyomáscsökkentő szelepet.

Ellenőrizze a nyomáscsökkentő
szelep működését – fordítsa a
szelepen lévő piros gombot az
óramutató járásával ellentétes
irányba:
• Ha nem hallani kattanó hangot,
jelezze a helyi Daikin
képviseletnek.
• Ha nem áll el a kiömlő víz, akkor
először zárja el a vízbemeneten
és a vízkimeneten az
elzárószelepeket, majd értesítse a
helyi Daikin képviseletet.

Ellenőrizze, hogy a rendszer teljes
vízmennyisége meghaladja-e a
szükséges minimális
vízmennyiséget (lásd 6. oldal, "A
vízmennyiség és a tágulási tartály
előnyomásának ellenőrzése").
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Hiba
kód

Hibakódok

A hiba oka

Aktiválódott a kompresszor
túlterhelés-védelme

Ellenőrizze, hogy a berendezés
az üzemi tartományban
működik-e (lásd a 17. oldal,
"Műszaki adatok").
Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

E6

Kompresszorindulási hiba

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

E7

Akadályozott ventilátor
(a ventilátor mechanikusan
akadályozott)

Ellenőrizze, hogy a nem
rakódott-e szennyeződés
a ventilátorba. Ha ventilátor
nincsen eltorlaszolva, forduljon
a helyi Daikin képviselethez.

E8

Túláram hiba

Ellenőrizze, hogy a berendezés
az üzemi tartományban
működik-e (lásd 17. oldal,
"Műszaki adatok").

EA

Hűtés/fűtés váltási hiba (csak
a hőszivattyús modelleknél)

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

F3

Túl magas a kilépő hőmérséklet
(pl. a kültéri egység
hőcserélőjének eltömődése
miatt).

Tisztítsa meg a kültéri egység
hőcserélőjét. Ha a hőcserélő
tiszta, forduljon a helyi Daikin
képviselethez.

F6

Túl magas hűtéskor a
kondenzátornyomás (pl. a kültéri
egység hőcserélőjének a
szennyezettsége miatt).

Tisztítsa meg a kültéri egység
hőcserélőjét. Ha a hőcserélő
tiszta, forduljon a helyi Daikin
képviselethez.

Túl magas hűtéskor a
kondenzátornyomás (pl. amiatt,
hogy a berendezés az üzemi
tartományon kívül működik).

Ellenőrizze, hogy a berendezés
az üzemi tartományban
működik-e (lásd 17. oldal,
"Műszaki adatok").

FA

Túl magas a nyomás
(a berendezés az üzemi
tartományon kívül működik).

Ellenőrizze, hogy a berendezés
az üzemi tartományban
működik-e (lásd 17. oldal,
"Műszaki adatok").

H0

Feszültség- és áramérzékelő
hiba (az érzékelő hibás)

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

H9

Külső hőmérséklet termisztor
hiba (a külső hőmérséklet
termisztor hibás).

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

J3

A kilépő cső termisztora hibás.

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

J6

A kültéri egység hőcserélőjének
a termisztora hibás vagy nem
érintkezik.

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

L3

Elektromos alkatrész hiba

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

L4

Elektromos alkatrész hiba

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

L5

Elektromos alkatrész hiba

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

P4

Elektromos alkatrész hiba

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

U0

Hűtőközeg hiba
(hűtőközeg-szivárgás)

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

U2

Hálózati áramköri feszültség
hiba

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

U4

Jelátviteli hiba

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

U7

Jelátviteli hiba

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

UA

Jelátviteli hiba

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

Ha egy biztonsági eszköz bekapcsol, akkor a digitális vezérlőegység
LED-je villog, és megjelenik rajta egy hibakód.
Az alábbi táblázat tartalmazza a jelzett hibákat és a hozzájuk tartozó
teendőket.
A biztonsági berendezések alaphelyzetbe állításához kapcsolja ki,
majd be a berendezést (nyomja meg 2-szer a digitális vezérlőegység
ON/OFF gombját). Ha a biztonsági berendezést nem sikerül így
alaphelyzetbe állítani, forduljon a helyi Daikin képviselethez.
Hiba
kód

A hiba oka

Teendő

A belépő víz hőmérsékletérzékelő termisztora
meghibásodott (a belépő víz
termisztora nem működik)

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

81

A kilépő víz hőmérsékletérzékelő termisztora
meghibásodott (a kilépő víz
hőmérséklet-érzékelő nem
működik).

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

89

A víz hőcserélő befagyott
(mert a vízáramlás túl lassú).

Lásd a 7H hibakódot.

A víz hőcserélő befagyott
(mert kevés a hűtőközeg).

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

80

7H

Áramlási hiba (a vízáramlás
lassú vagy megállt; a szükséges
minimális vízáramlás 9 l/min)

• Ellenőrizze, hogy a vízkör
elzárószelepei ki vannak-e
nyitva teljesen.
• Ellenőrizze, hogy nem kell-e
megtisztítani a vízszűrőt.
• Hőszivattyús modellek esetén:
ellenőrizze, hogy a
berendezés az üzemi
tartományban működik-e.
- környezeti hőmérséklet
>–15°C
- vízhőmérséklet >30°C.
Lásd még: 7. oldal, "Első
indítás alacsony környezeti
hőmérsékleten".
• Ellenőrizze, hogy nincs-e
levegő a rendszerben
(légtelenítsen, ha kell).
• Ellenőrizze a nyomásmérőn,
hogy van-e elég víznyomás.
A víznyomás helyes értéke
>0,3 bar (hideg víz),
>> 0,3 bar (meleg víz).
• Ellenőrizze, hogy a szivattyú a
legnagyobb
sebességfokozatra (III) van-e
állítva.
• Ellenőrizze, hogy nem sérült-e
a tágulási tartály.
• Ellenőrizze, hogy a vízkör
ellenállása nem nagy-e a
szivattyúnak (lásd 11. oldal,
"A szivattyúsebesség
beállítása").

Az A1P PCB panel
meghibásodott
(a hozzáférhető
kapcsolódobozban)

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

A5

A kilépő víz hőmérséklete túl
alacsony (az R1T által mért
kilépő vízhőmérséklet alacsony).

Lásd a 7H hibakódot.

C0

Hibás az áramláskapcsoló (az
áramláskapcsoló zárva marad,
amikor a szivattyú leáll).

Ellenőrizze, hogy nem tömődötte el szennyeződéssel az
áramláskapcsoló.

C4

A hőcserélő termisztora
meghibásodott (a hőcserélő
hőmérséklet-érzékelője nem
működik).

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

E1

Az A4P PCB panel
meghibásodott
(a nem hozzáférhető
kapcsolódobozban)

Értesítse a helyi Daikin
forgalmazót.

A1
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Teendő

E5
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Műszaki adatok
Általános

EWAQ005ACV3P

Névleges kapacitás
• hűtés(a)
• fűtés(b)
Méret M x Sz x Mélys.
Tömeg
• a berendezés tömege
• tömeg működés közben
Csatlakozások
• vízbemenet/-kimenet
• vízelvezetés
Hűtőközeg
• Típus
• Töltet
Tágulási tartály
• Térfogat
• Előnyomás
• Maximális üzemi nyomás (MWP)
Szivattyú
• Típus
• Sebességfokozat sz.
• Névleges ESP
Zajszint
• Hangteljesítmény
• Hangnyomás (1 m távolságban)
Vízfeltöltés mennyisége
Névleges vízátfolyás
Nyomáscsökkentő szelep vízköre
Működési tartomány – víz oldal
• fűtés
• hűtés
Működési tartomány – levegő oldal
• fűtés
• hűtés

5,2 kW
—

Csak hűtő modellek
EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P

6,0 kW
—

EWYQ005ACV3P

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

Hőszivattyús modellek
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)
tömlőösszekötő 1/2" FBSP(d)
R410A
1,7 kg
6l
1 bar
3,0 bar
vízhűtésű
3
normál: 25 kPa, magas: 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) A névleges hűtőkapacitások a következő Eurovent feltételeken alapulnak:
evaporátor:
12°C/7°C
kondenzátor: 30°C/35°C
(b) A névleges fűtőkapacitások a következő Eurovent feltételeken alapulnak:
környezeti:
7°C DB/6°C WB
kondenzátor: 30°C/35°C
(c) MBSP = Male British Standard Pipe (BSP fiú)
(d) FBSP = Female British Standard Pipe (BSP lány)

Elektromos jellemzők

EWAQ005ACV3P

Áramforrás
• Fázis
• Frekvencia
• Feszültség
• Maximális üzemi áram

Szerelési kézikönyv
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Csak hűtő modellek
EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P

EWYQ005ACV3P

Hőszivattyús modellek
EWYQ006ACV3P EWYQ007ACV3P

1P
50 Hz
230 V
17,3 A

19 A
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