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declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

01 Note*
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EN60335-2-40,
ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

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

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of April 2016
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a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i
henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:
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CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß
unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
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CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
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deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

<C> 2082543.0551-QUA/EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.025E19/07-2013

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.

21 Забележка*
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16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:
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1

O této dokumentaci

1.1

O tomto dokumentu

Určeno pro:
Autorizovaní instalační technici
Soubor dokumentace
Tento dokument je součástí souboru dokumentace. Kompletní
soubor se skládá z následujících částí:
▪ Všeobecná bezpečnostní opatření:
▪ Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst před instalací
▪ Formát: Papírový výtisk (ve skříni vnitřní jednotky)
▪ Instalační návod pro vnitřní jednotku:
▪ Pokyny k instalaci
▪ Formát: Papírový výtisk (ve skříni vnitřní jednotky)
▪ Referenční příručka pro instalační techniky:
▪ Příprava instalace, osvědčené postupy, referenční údaje…
▪ Formát: Soubory v digitální podobě naleznete na stránkách
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/
▪ Dodatek k návodu pro volitelné vybavení:
▪ Doplňující informace o způsobu instalace volitelného vybavení
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14

▪ Formát: Papírový výtisk (ve skříni vnitřní jednotky)+ Soubory v
digitální
podobě
naleznete
na
stránkách
http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

14
14

Nejnovější revize dodané dokumentace mohou být k dispozici na
místních internetových stránkách Daikin nebo u vašeho prodejce.

14

Původní dokumentace je napsána v angličtině. Ostatní jazyky jsou
překlady.
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Technické údaje
▪ Podsoubor nejnovějších technických údajů je dostupný na
regionálním webu Daikin (přístupný veřejně).
▪ Úplný soubor nejnovějších technických údajů je dostupný na
extranetu Daikin (vyžaduje se ověření).

Instalační návod

3

2 Informace o skříni

2

Informace o skříni

2.1

Vnitřní jednotka

2.1.1

Sejmutí příslušenství z vnitřní jednotky

1

Vyšroubujte šrouby v horní části jednotky.

2

Odstraňte přední panel.

≥50
>500

≥50

4×

(mm)
▪ Vnitřní jednotka je navržena pouze pro vnitřní instalaci a pro
teploty okolí v rozmezí 5~30°C.

3.2

Příprava potrubí
POZNÁMKA

3

Odstraňte příslušenství.

a

b

1×

1×

c

1×

V případě plastového potrubí se ujistěte, že je plně odolné
vůči difuzi kyslíku dle normy DIN 4726. Difuze kyslíku do
potrubí může vést k nadměrné korozi.

d

1×

3.2.1
e

f

1×

1×

g

1×

h

1×

Kontrola objemu vody a průtoku v okruhu
prostorového vytápění a solanky

Minimální objem vody
Zkontrolujte zda celkový objem vody na okruh v instalaci je
minimálně 20 litrů, BEZ vnitřního obsahu vnitřní jednotky.
INFORMACE

a
b
c
d
e
f
g
h

4

Všeobecná bezpečnostní opatření
Dodatek k návodu pro volitelné vybavení
Instalační návod
Návod k obsluze
Dálkový venkovní snímač
Kryt soupravy dálkového ovladače
Vícejazyčný štítek pro označení fluorovaných skleníkových
plynů
2 šrouby pro upevnění uživatelského rozhraní.

Jestliže lze zaručit minimální výkon vytápění 1 kW a
nastavení [9‑04] je změněno technikem z 1 na 4°C, je
možné minimální objem vody snížit na 10 litrů.
INFORMACE
V kritických procesech nebo v prostorách s vysokou
tepelnou zátěží může být zapotřebí většího množství vody.

Znovu namontujte přední panel.

POZNÁMKA
Je-li cirkulace v jednotlivých smyčkách prostorového
vyhřívání/chlazení řízena dálkově ovládanými ventily, je
důležité tento minimální objem vody dodržet i v případě
uzavření všech ventilů.

3

Příprava

3.1

Příprava místa instalace

Minimální průtok

3.1.1

Požadavky na místo instalace pro vnitřní
jednotku

Zkontrolujte, zda je v instalaci za všech podmínek zaručen minimální
průtok (vyžadovaný během odmrazování/provozu záložního
ohřívače).
POZNÁMKA

▪ Mějte na paměti následující instalační pokyny:

Je-li cirkulace ve všech nebo jednotlivých okruzích
prostorového vytápění řízena dálkově ovládanými ventily,
je důležité minimální průtok dodržet i v případě uzavření
všech ventilů. V případě že minimálního průtoku nelze
dosáhnout, bude vytvořena chyba průtoku 7H (bez
vytápění nebo provozu).
Více informací viz referenční příručka pro techniky.
Minimání požadovaný průtok během provozu záložního
ohřívače
12 l/min
Viz doporučené postupy popsané v části "6.2 Kontrolní seznam
během uvedení do provozu" na stránce 21.

Instalační návod
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3.3

VÝSTRAHA: Ostré okraje

Příprava elektrické instalace

Umístěte přední desku na horní část namísto dolní části.
Dávejte pozor na prsty. Ve spodní části přední desky jsou
ostré okraje.

Přehled elektrických přípojek pro vnější a
vnitřní ovladače

3.3.1

3
Vodiče

Popis

Položka

Posuňte přední panel jednotky dolů a odstraňte jej.

Maximální
provozní
proud

UPOZORNĚNÍ
Přední panel je těžký. Dejte pozor, abyste si při otevírání
nebo zavírání jednotky NEPŘISKŘÍPLI prsty.

Napájení vnitřní jednotky
1

Napájení pro E1 a E3

3+N + GND

(a)

2

Napájení pro E2

2

(c)

4

Přívod elektrické
energie s
upřednostňovanou
sazbou za kWh
(beznapěťový kontakt)

2

(d)

5

4

Uvolněte a odstraňte 4 šrouby, které upevňují horní panel.

5

Z jednotky odstraňte horní panel.

4
5

Zdroj elektrické energie 2
s běžnou sazbou

4×

6,3 A

2

Uživatelské rozhraní
6

Uživatelské rozhraní

2

(e)

Volitelné vybavení
12

Pokojový termostat

3 nebo 4

100 mA(b)

13

Snímač venkovní
teploty okolí

2

(b)

14

Snímač vnitřní teploty
okolí

2

(b)

15

Konvektor tepelného
čerpadla

4

100 mA(b)

3

Součásti místní dodávky
16

Uzavírací ventil

2

100 mA(b)

2 (na metr)

(b)

17

Elektroměr

18

Čerpadlo teplé užitkové 2
vody

(b)

19

Výstup alarmu

2

(b)

20

Přepínání na ovládání
externího zdroje tepla

2

(b)

22

Digitální vstupy
spotřeby energie

2 (na vstupní
signál)

(b)

23

Bezpečnostní termostat 2
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

2

2×
1

4.1.2

(d)

Otevření krytu rozváděcí skříňky vnitřní
jednotky

Viz typový štítek na jednotce.
Minimální průřez kabelu 0,75 mm².
Průřez kabelu 2,5 mm².
Průřez kabelu 0,75 mm² až 1,25 mm²; maximální délka:
50 m. Beznapěťový kontakt zajistí minimální použitelnou
zátěž 15 V DC, 10 mA.
Průřez kabelu 0,75 mm² až 1,25 mm²; maximální délka:
500 m. Přípustné pro přípojku jednoho uživatelského
rozhraní i dvou uživatelských rozhraní.

POZNÁMKA
Další technické specifikace o různých přípojkách jsou
uvedeny uvnitř vnitřní jednotky.

4

Instalace

4.1

Přístup k vnitřním částem jednotek

4.1.1

Otevření vnitřní jednotky

1

Uvolněte a vyšroubujte šrouby v dolní části jednotky.

2

Stiskněte tlačítko na spodní straně přední desky.
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4.2

POZNÁMKA

Montáž vnitřní jednotky

NEVYHAZUJTE žádné šrouby. Bude nutné je opět
namontovat při přepravě nebo těžké manipulaci.

Instalace vnitřní jednotky

4.2.1
1

Jednotku na paletě dopravte co nejblíže k místě instalace.

2

Zvedněte vnitřní jednotku z palety a umístěte ji na podlahu.

4×
1

2
210kg

3

5

Otevřete přední desku jednotky. V případě potřeby je možné
použít nylonové popruhy pro zdvihání.

6

Upravte výšku 4 vyrovnávacích nožek na vnějším rámu k
vyrovnání nerovností podlahy. Maximální povolená odchylka je
1°.

Posuňte vnitřní jednotku do požadované polohy. Při manipulaci
s jednotkou se ujistěte, že jsou namontovány šrouby boční
podpěry.

≤1°
4

Odpojte modul tepelného čerpadla z vnějšího rámu. Odstraňte
POUZE šrouby boční podpěry!

2×

POZNÁMKA
Aby se zabránilo poškození konstrukce jednotky, jednotku
přesouvejte POUZE pokud jsou vyrovnávací nožky v
nejnižší poloze.
POZNÁMKA
Pro optimální snížení hluku pečlivě zkontrolujte, zda není
žádá mezera mezi spodní rámem a podlahou.
7

Upravte výšku 2 předních vyrovnávacích nožek na vnitřním
rámu k vyrovnání nerovností podlahy.
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda se modul
NEDOTÝKÁ vnější skříně.

Instalační návod
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POZNÁMKA

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda jsou šrouby přední podpěry v rovině a
NENÍ na ně vyvíjen tlak či tah. Podpěrné patky z vnějšího
(b) a vnitřního rámu (c) MUSÍ být upraveny tak, aby tyto
přední šrouby byly vyrovnány. NEUPRAVUJTE podpěrnou
patku (a)!

Teplota kapaliny procházející výparníkem může mít i
zápornou hodnotu. MUSÍ být chráněna před zamrznutím.
Viz nastavení [A‑04] v části "5.2.2 Rychlý průvodce:
Standardní" na stránce 15.
INFORMACE

Pohled zespodu:

Materiály použité v okruzích solanky jednotek jsou
chemicky odolné vůči následujícím nemrznoucím
kapalinám:
▪ 40 % hm. propylenglykol
▪ 29 % hm. etanol

c

1

Připojte jednotku k místnímu systému plnění solanky.

2

Správně nastavte 3cestný ventil.

3

Naplňujte okruh solankou, dokud tlakoměr nebude ukazovat
tlak ±2,0 bary.

b

a

Boční pohled:

INFORMACE
Pro kontrolu, zda na šrouby přední podpěry není vyvíjen
tlak, je částečně uvolněte a poté znovu upevněte.

4.3

Připojení potrubí solanky

4.3.1

Připojení potrubí solanky
a

a

b
a

a
b

Výstup solanky
Vstup solanky

Tlakoměr solanky

4

Co možná nejlépe odvzdušněte okruh solanky. Pokyny viz
"6 Uvedení do provozu" na stránce 21.

5

Vraťte 3cestný ventil do původní polohy.

POZNÁMKA
Pro usnadnění servisu a údržby se doporučuje
nainstalovat uzavírací ventily co možná nejblíže ke vstupu
a výstupu jednotky.

4.3.2

Plnění okruhu solanky
VÝSTRAHA
Před plněním, během něj a po plnění pečlivě zkontrolujte,
zda v okruhu solanky nedochází k únikům.
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4.4.2

Připojení oběhového potrubí

Nutná podmínka: Nutné pouze pokud ve vašem systému
potřebujete recirkulaci.
1

Uvolněte a vyšroubujte šrouby v dolní části jednotky.

2

Posuňte přední panel jednotky dolů a odstraňte jej.

3

Uvolněte a odstraňte 4 šrouby, které upevňují horní panel.

4

Z jednotky odstraňte horní panel.

a
b

4.3.3

Izolování potrubí solanky

Veškeré potrubí okruhu solanky MUSÍ být izolováno z důvodů
zamezení snížení topného výkonu.
Vezměte v úvahu, že na potrubí okruhu solanky uvnitř domu může/
bude vznikat kondenzát. Předvídejte tento stav a zajistěte adekvátní
izolaci tohoto potrubí.

4.4

Připojení vodního potrubí

4.4.1

Připojení vodního potrubí

a
b

5

Připravte vyrážecí otvor na zadní straně jednotky.

6

Připojte oběhové potrubí k příslušné oběhové přípojce a
vyveďte potrubí přes vyrážecí otvor na zadní straně jednotky.

7

Opět nasaďte izolaci a skříň.

POZNÁMKA
Při připojování potrubí NEPOUŽÍVEJTE přílišnou sílu.
Deformace potrubí může způsobit nesprávné fungování
jednotky.
1

Připojte vstupní a výstupní potrubí teplé užitkové vody k vnitřní
jednotce.

2

Připojte vstupní a výstupní potrubí prostorového vytápění k
vnitřní jednotce.

a

c

d

b

Vyrážecí otvor
Přípojka oběhového potrubí

4.4.3

Připojení odtokové hadice

Na součástech solanky uvnitř kompresorového oddílu jednotky se
může tvořit kondenzát. Jednotka je vybavena vanou na kondenzát.
V závislosti na pokojové teplotě, vlhkosti a provozních podmínkách,
může dojít k přetečení vany na kondenzát. Vypouštěcí hadice je
dodávaná s jednotkou.
Vypouštěcí hadice je vedena na zadní straně jednotky vlevo, v
blízkosti spodní části jednotky. Může být zapotřebí použít čerpadlo
kondenzátu z místní dodávky k odvodu vody do výpusti.

4.4.4

Plnění okruhu prostorového vytápění

1

Připojte přívodní hadici k plnicímu ventilu (z místní dodávky).

Nainstalujte odvzdušňovací ventily na místní nejvyšší
body.

2

Otevřete plnicí ventil.

POZNÁMKA

3

Přetlakový pojistný ventil (místní dodávka) s otevíracím
tlakem max. 10 bar musí být nainstalována do přívodu
studené vody v souladu s platnými předpisy.

Ujistěte se, že je automatický odvzdušňovací ventil otevřen
(nejméně 2 otáčky).

4

Naplňujte vodou, dokud tlakoměr nebude ukazovat tlak
±2,0 bary.

a
b
c
d

Výstup vody prostorového vytápění
Vstup vody prostorového vytápění
Výstup teplé užitkové vody
Vstup studené užitkové vody (přívod studené vody)

POZNÁMKA
Doporučuje se namontovat uzavírací ventily na vstupní
přípojku studené vody a výstupní přípojku teplé vody.
Uzavírací ventily dodává zákazník.
POZNÁMKA

Instalační návod
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4.5.2
a

INFORMACE

a

5

Připojení elektroinstalace k vnitřní
jednotce
Počítejte s dodatečnou délkou kabelů 35 cm pro všechny
vodiče, které by měly být připojeny k X2M a X5M na držák
z plechu nad kartou hydro. Přesahující délka vodičů by
měla být sepnuta páskou na zadní straně jednotky.
Důvodem je, aby bylo možné zajistit možnost servisu
například karty hydro.

Tlakoměr vody

Co možná nejlépe odvzdušněte vodní okruh.
POZNÁMKA
▪ Vzduch ve vodním okruhu může způsobit poruchu
záložního ohřívače. Během plnění nemusí být možné
vypustit z okruhu veškerý vzduch. Zbývající vzduch
bude vypuštěn automatickými odvzdušňovacími ventily
během prvních hodin provozu systému. Poté může být
nutné znovu doplnit vodu.
▪ K odvzdušnění systému použijte speciální funkci
popsanou v kapitole "6 Uvedení do provozu" na
stránce 21. Tato funkce by měla být použita k
odvzdušnění smyčky tepelného výměníku nádrže na
teplou užitkovou vodu.

6

Uzavřete plnicí ventil.

7

Odpojte hadici přívodu vody od plnícího ventilu.

4.4.5

Otevřete postupně všechny kohouty teplé vody, abyste vypustili
vzduch z potrubí systému.

2

Otevřete přívodní ventil studené vody.

3

Po vypuštění veškerého vzduchu zavřete všechny kohouty
vody.

4

Zkontrolujte těsnost.

5

Ručně ovládejte přetlakový pojistný ventil, abyste se ujistili, že
voda volně protéká přes výstupní potrubí.

2

Vodiče musí do jednotky vstupovat z horní strany:

a

3

c

b

Vedení kabelů uvnitř jednotky musí být následující:

a

c

Izolování vodního potrubí

Veškeré potrubí vodního okruhu MUSÍ být izolováno z důvodů
zamezení snížení topného výkonu.

4.5

Otevření vnitřní jednotky viz "4.1.1 Otevření vnitřní jednotky" na
stránce 5 a "4.1.2 Otevření krytu rozváděcí skříňky vnitřní
jednotky" na stránce 5.

b

Naplnění nádrže teplé užitkové vody

1

4.4.6

1

1×

1×

Připojení elektrického vedení
NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM
VÝSTRAHA
Pro přívod napájení VŽDY používejte kabely s více jádry.

4.5.1

Informace o splnění norem
elektroinstalace

Zařízení splňující normu EN/IEC 61000‑3‑12 (Evropská/mezinárodní
technická
norma
definující
limity
harmonických
proudů
generovaných zařízeními připojenými k veřejným nízkonapěťovým
systémům se vstupním proudem >16 A a ≤75 A na fázi).
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a

c

Vedení vodičů

Možné kabely (podle typu jednotky a
instalovaných možností)

a

▪ Kontakt
elektrické
energie
upřednostňovanou sazbou

Nízké napětí

s

▪ Uživatelské rozhraní

1×

≥50 mm

▪ Digitální vstupy pro měření spotřeby
energie (místní dodávka)

1×

▪ Snímač venkovní teploty okolí
▪ Snímač vnitřní teploty okolí (volitelná
možnost)

≥50 mm

▪ Elektroměry (místní dodávka)
▪ Bezpečnostní termostat (místní dodávka)
b
Přívod vysokého
napětí
c
Kontrolní signál
vysokého napětí

▪ Zdroj s normální sazbou za kWh (napájení
jednotky)
▪ Zdroj el.energie
sazbou za kWh

s

upřednostňovanou

▪ Konvektor pro tepelné čerpadlo (volitelná
možnost)
▪ Pokojový termostat (volitelný)

c

▪ Uzavírací ventil (místní dodávka)

a

▪ Čerpadlo teplé užitkové vody (místní
dodávka)
≥50

▪ Výstup alarmu

mm

▪ Přepínání na ovládání externího zdroje
tepla
UPOZORNĚNÍ
NETLAČTE dovnitř ani neumísťujte nadměrnou délku
kabelu do jednotky.

a

4.5.3

c

1

Připojení hlavního zdroje napájení

Připojení hlavního zdroje napájení.

V případě zdroje s normální sazbou za odběr elektrické energie
X1A X19A

1×
YC Y1 Y2 Y3 Y4

X5M

30 31

X6YB

X1 X2 X3 X4

X6Y X6YA

1×

X1M

X2M

X5M

X2M

a
N
L3
L2
L1

11 12

POZNÁMKA
▪ Ujistěte se, že mezi kabely nízkého (a) a vysokého
napětí (c) je ponecháno 50 mm prostoru.
▪ Ujistěte se, že kabely (a) a (c) jsou vedeny mezi
kabelovou průchodkou a zadní stranou rozváděcí
skříňky, aby se zabránilo vniknutí vody.
4

Kabely připevněte pomocí sponek k držákům, aby byla
zajištěna jejich ochrana proti namáhání a VYLOUČEN kontakt s
potrubím a ostrými okraji.

Instalační návod
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Popis: viz obrázek níže.
V případě zdroje s upřednostňovanou sazbou za kWh
Připojte X6Y k X6YB.

EGSQH10S18AA9W
Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma
4P351747-1G – 2018.02

4 Instalace
S1S

N

L

c

b
X1A X19A

X2M
34

X5M

30 31

29

34

X6Y X6YB

X5M

X6YA

101112

X1M

a
N
L3
L2
L1

2

Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

3

Instalace dálkového venkovního snímače do venkovních
prostor dle popisu v instalačním návodu snímače (dodávaný
jako příslušenství).

4.5.5
a
b
c

2

X2M

▪ Pokud používáte 1 uživatelské rozhraní, můžete jej nainstalovat
na vnitřní jednotku (pro ovládání v blízkosti vnitřní jednotky) nebo
do místnosti (pokud je používáno jako pokojový termostat).

Hlavní napájení
Zdroj elektrické energie s běžnou sazbou
Kontakt elektrické energie s upřednostňovanou sazbou

Kabely upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.
INFORMACE
V případě zdroje s upřednostňovanou sazbou za kWh
připojte X6Y k X6YB. Nutnost oddělení napájení s běžnou
sazbou za kWh k vnitřní jednotce (b) X2M30+31 závisí na
typu zdroje napájení s upřednostňovanou sazbou za kWh.
Oddělení přípojky k vnitřní
následujících případech:

jednotce

je

nutné

Připojení uživatelského rozhraní

v

▪ Pokud používáte 2 uživatelské rozhraní, můžete 1 uživatelské
rozhraní nainstalovat na vnitřní jednotku (pro ovládání v blízkosti
vnitřní jednotky) + 1 do místnosti (pokud je používáno jako
pokojový termostat).
Postup se mírně liší podle toho, kam uživatelské rozhraní instalujete.
#
1

Na vnitřní jednotku

Do místnosti

Připojte kabel uživatelského rozhraní k vnitřní jednotce.
Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových
svazků.

▪ jestliže je zdroj napájení s upřednostňovanou sazbou
za kWh přerušen při spuštěné jednotce NEBO

a

b

▪ pokud není povolena žádná spotřeba energie vnitřní
jednotky při napájení s upřednostňovanou sazbou za
kWh.
INFORMACE
Kontakt zdroje napájení s upřednostňovanou sazbou za
kWh je připojen ke stejným svorkám (X5M/3+4) jako
bezpečnostní termostat. Je pouze možné, aby byl systém
vybaven BUĎ zdrojem napájení s upřednostňovanou
sazbou za kWh NEBO bezpečnostní termostatem.

4.5.4

X5M

Připojení dálkového venkovního snímače
12

Dálkový snímač teploty okolí (dodávaný jako příslušenství) měří
venkovní teplotu okolí.

a Hlavní uživatelské rozhraní(a)

INFORMACE
Pokud požadovaná teplota výstupní vody závisí na počasí,
je důležité zajistit nepřetržité měření venkovní teploty.
1

Připojte kabel externího snímače teploty k vnitřní jednotce.

X2M

b Volitelné uživatelské rozhraní
2

Vložte šroubovák do otvorů pod uživatelským rozhraním a
opatrně oddělte čelní stranu od zadní části.
Karta je umístěna v čelní části uživatelského rozhraní.
Dbejte, abyste ji NEPOŠKODILI.

EGSQH10S18AA9W
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4 Instalace
#

Na vnitřní jednotku

3

M2S

Do místnosti

Použijte 2 šrouby z tašky z
příslušenstvím k upevnění zadní
desku uživatelského rozhraní k
plechu jednotky.

Upevněte zadní
stranu uživatelského
rozhraní ke stěně.

M2S

NO

NC

Dbejte na to, aby nadměrným
dotažením montážních šroubů
NEDOŠLO k deformaci zadní strany
uživatelského rozhraní.

X5M

X5M

X2M

5 67

5 67

2

X2M

Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

4.5.7

Připojení elektroměrů
INFORMACE
V případě použití elektroměru s tranzistorovým výstupem
zkontrolujte polaritu. Kladný pól MUSÍ být připojen k X5M/7
a X5M/9; záporný pól k X5M/8 a X5M/10.

4

Připojte dle znázornění na 4A.

Připojte dle
znázornění na 4A,
4B, 4C nebo 4D.

5

Opět namontujte čelní stranu na zadní (nástěnnou) stranu.

1

Při nasazování přední desky jednotky NESMÍ dojít ke
skřípnutí drátů.
(a)

Připojte kabel elektroměru k příslušným svorkám, jak je
znázorněno na obrázku níže.
S2S S3S

Hlavní uživatelské rozhraní je nutné pro ovládání, ale musí
se objednat samostatně (povinné vybavení).

4B Zleva

4A Zezadu

PCB

PCB

1×

a

b

1×

a

b

4C Shora

X5M

4D Ze středu shora

a

6 7 8910

a
b

b

2

Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

4.5.8
PCB

PCB

1

Připojte kabel čerpadla teplé užitkové vody k příslušným
svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

M
1~

b

b

a
b

4.5.6

M2P

Štípacími kleštěmi apod. vystřihněte tuto část tak, aby bylo
možné protáhnout vedení.
Upevněte vedení na přední část skříně pomocí držáku a
svorky.

Připojení uzavíracího ventilu

Připojte ovládací kabel ventilu k příslušným svorkám, jak je
znázorněno na obrázku níže.

X5M

POZNÁMKA

2

Instalační návod

X2M
34 35

Zapojení je odlišné pro ventil NC (normálně zavřený) a
ventil NO (normálně otevřený).

12

Připojení čerpadla teplé užitkové vody

1×

1×

1

X2M

Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.
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4.5.9
1

Připojení výstupu alarmu

Připojte kabel výstupu alarmu k příslušným svorkám, jak je
znázorněno na obrázku níže.

2

Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

Připojení digitálních vstupů pro měření
spotřeby energie

4.5.12
1

Připojte kabel digitálních vstupů pro měření spotřeby energie k
příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.
S6S
S7S
S8S
S9S

a

A4P

a

X5M

1 23 4 5

X2M
29

a

2

A8P

X5M

Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

4.5.10
1

Je nutné instalovat EKRP1HB.

X2M

Připojení výstupu zapnutí/vypnutí
prostorového vytápění

Připojte kabel výstupu zapnutí/vypnutí prostorového vytápění k
příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

a

2

Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

4.5.13
a

1

Je nutné instalovat EKRP1AHTA.

Připojení bezpečnostního termostatu
(vypínací kontakt)

Připojte kabel bezpečnostního termostatu (vypínací)
příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

k

A4P

X5M

X2M
29

a

2

Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

4.5.11
1

Je nutné instalovat EKRP1HB.

X5M

Připojení přepínače na externí zdroj tepla

Připojte kabel přepínače na externí zdroj tepla k příslušným
svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.
NL

X2M

34

2

Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.
POZNÁMKA
Ujistěte se, že vyberete a nainstalujete bezpečnostní
termostat dle platné legislativy.
V každém případě, aby se zabránilo zbytečnému
spouštění bezpečnostního termostatu, doporučuje se,
aby…

a

▪ … bezpečnostní termostat umožňoval automatické
resetování.

A4P

▪ … měl bezpečnostní termostat maximální míru teplotní
odchylky 2°C/min.

X5M

X2M

a

▪ … byla dodržena minimální vzdálenost 2 m mezi
bezpečnostním termostatem a 3-cestným ventilem.

Je nutné instalovat EKRP1HB.
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5 Konfigurace
INFORMACE

Proč

Po instalaci NEZAPOMEŇTE nakonfigurovat bezpečnostní
termostat. Bez konfigurace bude vnitřní jednotka kontakt
bezpečnostního termostatu ignorovat.

Pokud NEPROVEDETE správnou konfiguraci systému, NEMUSÍ
pracovat dle očekávání. Konfigurace má vliv na následující
parametry:

INFORMACE
Kontakt zdroje napájení s upřednostňovanou sazbou za
kWh je připojen ke stejným svorkám (X5M/3+4) jako
bezpečnostní termostat. Je pouze možné, aby byl systém
vybaven BUĎ zdrojem napájení s upřednostňovanou
sazbou za kWh NEBO bezpečnostní termostatem.

4.6

Dokončení instalace vnitřní
jednotky

4.6.1

Upevnění krytu dálkového ovladače k
vnitřní jednotce

1

Ujistěte se, že je z vnitřní jednotky odstraněn přední panel. Viz
"4.1.1 Otevření vnitřní jednotky" na stránce 5.

2

Zavěste kryt uživatelského rozhraní do závěsů.

▪ Výpočty softwaru
▪ Co vidíte a co můžete dělat na uživatelském rozhraní
Jak
Systém můžete nakonfigurovat pomocí uživatelského rozhraní.
▪ Poprvé – rychlý průvodce. Po prvním zapnutí uživatelského
rozhraní (přes vnitřní jednotku) se spustí rychlý průvodce, který
vám pomůže s konfigurací systému.
▪ Poté. Pokud je to nutné, můžete provést změny v konfiguraci
později.
INFORMACE
Pokud dojde ke změně v nastavení technika, uživatelské
rozhraní bude vyžadovat potvrzení. Po potvrzení se
obrazovka krátce vypne a na několik sekund se zobrazí
hlášení “zaneprázdněno”.
Přístup k nastavení – Vysvětlivky tabulek
K nastavení technika se můžete dostat pomocí dvou různých
způsobů. Pomocí obou způsobů se však NELZE dostat ke všem
nastavením. Pokud se jedná o takovou situaci, je v odpovídajících
sloupcích tabulky v této kapitole uvedeno N/A (není použito).
Způsob

Sloupec v tabulkách

Přístup k nastavením přes záložky ve
struktuře nabídky.

#

Přístup k nastavením přes kód v přehledu
nastavení.

Kód

Viz také:
▪ "Přístup k nastavení technika" na stránce 14
▪ "5.4 Struktura
stránce 19
3

Nasaďte přední panel na vnitřní jednotku.

4.6.2

Uzavření vnitřní jednotky

5.1.1

nabídky:

přehled

nastavení

Přístup k nastavení technika

Uzavřete kryt rozváděcí skříňky.

1

Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Technik.

2

Znovu namontujte horní desku.

2

Přejděte na [A]:

3

Opět namontujte přední panel.

Při zavírání krytu vnitřní jednotky dbejte na to, abyste
NEPOUŽILI větší dotahovací sílu než 4,1 N•m.

na

Přístup k nejčastěji používaným příkazům

1

POZNÁMKA

technika"

> Nastavení technika.

Přístup k přehledu nastavení
1

Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Technik.

2

Přejděte na [A.8]:
nastavení.

> Nastavení technika > Přehled

Nastavení úrovně oprávnění uživatele na Technika

5
5.1

Konfigurace

1

Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Pokr.konc uživ..

2

Přejděte na [6.4]:

3

Stiskněte a podržte

Přehled: Konfigurace

Tato kapitola popisuje, co musíte dělat a znát pro konfiguraci
systému po jeho instalaci.

Instalační návod

14

na dobu delší než 4 sekundy.

Výsledek: Na domovských stránkách se zobrazí
4

POZNÁMKA
Vysvětlení konfigurace v této kapitole vám poskytne
POUZE základní informace. Podrobnější vysvětlení a další
informace naleznete v referenční příručce pro techniky.

> Informace > Úroveň oprávnění uživatele.

.

Pokud NESTISKNETE žádné tlačítko po dobu delší než
1 hodinu, nebo stisknete znovu
a podržíte po dobu delší než
4 sekund, přepne se úroveň oprávnění technika opět na Konc.
uživatel.

Nastavení úrovně oprávnění uživatele na Pokročilého
koncového uživatele
1

Přejděte do hlavní nabídky nebo případné dílčí nabídky:

2

Stiskněte a podržte

.

na dobu delší než 4 sekundy.

EGSQH10S18AA9W
Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma
4P351747-1G – 2018.02

5 Konfigurace
Výsledek: Úroveň oprávnění uživatele se přepne na Pokr.konc
uživ.. Jsou zobrazeny další informace a do názvu nabídky se přidá
“+”. Úroveň oprávnění uživatele zůstane na Pokr.konc uživ. dokud
není jinak nastaveno.

5.2

Základní konfigurace

5.2.1

Rychlý průvodce: Jazyk / čas a datum

Nastavení úrovně oprávnění uživatele na Koncového uživatele
1

Stiskněte a podržte

na dobu delší než 4 sekundy.

Výsledek: Úroveň oprávnění uživatele se přepne na Konc. uživatel.
Uživatelské rozhraní se vrátí na výchozí domovskou stránku.

#

Kód

Popis

[A.1]

Není
použito

Jazyk

[1]

Není
použito

Čas a datum

Chcete-li upravit nastavení přehledu
Příklad: Změňte [1‑01] z 15 na 20.
1

Přejděte na [A.8]:
nastavení.

> Nastavení technika > Přehled

2

Přejděte na odpovídající obrazovku první části nastavení
pomocí tlačítka
a
.

5.2.2

Rychlý průvodce: Standardní

Konfigurace záložního ohřívače
#
[A.2.1.5]

Kód
[5-0D]

INFORMACE

Příklad: [1‑01]: “1” bude mít za následek “01”.

Nastavení prostorového vytápění
#
[A.2.1.7]

Přehled nastavení

Kód
[C-07]

Upravit

▪ 1 (Ov.ext.po.term): Provozní režim
jednotky je vybrán podle externího
termostatu.

Posunout

▪ 2 (Ovl.pokoj.term.): Provozní režim
jednotky je vybrán na základě teploty
okolí na uživatelském rozhraní.

Přejděte na odpovídající druhou část nastavení pomocí tlačítka
a
.

Přehled nastavení

00 00 01
04
05
08
09
0c
0d

[A.2.1.B]

01
15 02 00 03 00
06
07
0a
0b
0e
0f

Výsledek: Hodnota,
zvýrazněna.

kterou

▪ 0 (Na jednotce)
▪ 1 (V místnosti)(výchozí)

budete

Upravte hodnotu pomocí tlačítka

a

upravovat,

je

▪ 1 (2 zóny t.výst.v): Hlavní + doplňková

.
[F-0D]

Provoz čerpadla:
▪ 0 (Nepřetržitý): Nepřetržitý provoz bez
ohledu na stav ZAPNUTÍ nebo
VYPNUTÍ termostatu.

01
20 02 00 03 00
06
07
0a
0b
0e
0f
Posunout

Upravit

Počet zón teploty vody:
▪ 0 (1 zóna t.výst.v): Hlavní

[A.2.1.9]

Potvrdit

[7-02]

nyní

Přehled nastavení

00 00 01
04
05
08
09
0c
0d

Pouze pokud jsou k dispozici 2 dálkové
ovladače:
Umístění uživatelského rozhraní:

[A.2.1.8]

4

Není
použito

Posunout

Upravit

Potvrdit

Popis
Ovládání teploty jednotky:
▪ 0 (Ov.dle tepl.v.v) (výchozí): Provozní
režim jednotky je vybrán na základě
teploty výstupní vody.

01
00 00 01 15 02 00 03 00
04
05
06
07
08
09
0a
0b
0c
0d
0e
0f
3

Typ zálož. ohřív.:
▪ 4 (3PN,(1/2)): 6 kW 3N~ 400 V

Další číslice 0 je přidána k první části nastavení po
přístupu ke kódům v nastavení přehledu.

Potvrdit

Popis

5

Pokud chcete upravit další nastavení, zopakujte předchozí
kroky.

6

Stiskněte

7

V nabídce Nastavení technika stiskněte
nastavení.

pro potvrzení úpravy parametru.
pro potvrzení

▪ 1 (Vzorek) (výchozí): Pokud dojde ke
stavu vypnutí termostatu, čerpadlo se
spustí každých 5 minut a je
kontrolována teplota vody. Jestliže je
teplota vody nižší než cílová hodnota,
jednotka se spustí.
▪ 2 (Požadavek): Provoz čerpadla na
požadavek.
Příklad:
Pomocí
pokojového termostatu a termostat
vytváří stav ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.

Nastavení technika
Systém bude estartován.

OK
Potvrdit

Zrušit
Upravit

Výsledek: Systém se nyní restartuje.
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e
f
g

Teplota zamrznutí solanky
#

Kód
[A‑04]

[A.6.9]

Popis
teplota zamrz.solanky

Zpětný ventil
Sprcha
Studená voda

Termostaty a externí snímače

▪ 0: 0°C

POZNÁMKA

▪ 1: –2°C

Pokud je použit externí pokojový termostat, bude tento
externí pokojový termostat ovládat protimrazovou ochranu
místnosti. Protimrazová ochrana místnosti je však možná
pouze pokud je zapnuto ovládání teploty výstupní vody na
uživatelském rozhraní jednotky.

▪ 2: –4°C
▪ 3: –6°C
▪ 4: –8°C
▪ 5: –10°C

#

▪ 6: –12°C

[A.2.2.4]

Kód
[C-05]

▪ 7 (výchozí): –14°C

Nastavení teploty zamrznutí solanky je možné změnit a
hodnota opravena v [A.6.9] teplota zamrz.solanky POUZE
otevřením nabídky [A.8] Přehled nastavení.

▪ 1 (Termo ZAP/VYP): Pokud použitý
externí
pokojový
termostat
nebo konvektor tepelného čerpadla
může pouze odeslat stav termostatu
ZAPNUTO/VYPNUTO.

Toto nastavení je možné upravit a/nebo uložit POUZE a
hodnota bude správná POUZE pokud je k dispozici
komunikace mezi hydro modulem a modulem kompresoru.
Komunikace mezi hydro modulem a modulem kompresoru
NENÍ zaručena a/nebo k dispozici, pokud:

▪ 2 (Pož.na chla/top): Vzhledem k tomu,
že je možné pouze vytápění, použitý
externí pokojový termostat může
zasílat pouze stav vypnutí/zapnutí
termostatem.

POZNÁMKA

[A.2.2.5]

▪ se na uživatelském rozhraní objeví chyba “U4”,

[C-06]

▪ modul tepelného čerpadla připojen ke zdroji napájení s
upřednostňovanou sazbou za kWh, když dojde k
výpadku proudu a je aktivován zdroj napájení s
upřednostňovanou sazbou za kWh.

#

Kód
[A‑03]

Není
použito

▪ 1 (Termo ZAP/VYP): Pokud použitý
externí
pokojový
termostat
nebo konvektor tepelného čerpadla
může pouze odeslat stav termostatu
ZAPNUTO/VYPNUTO.

Popis
Frekvence kompresoru

▪ 2 (Pož.na chla/top): Vzhledem k tomu,
že je možné pouze vytápění, použitý
externí pokojový termostat může
zasílat pouze stav vypnutí/zapnutí
termostatem.

▪ 0 (výchozí): normální
▪ 1: posílení

5.2.3

Rychlý průvodce: Volitelné možnosti

[A.2.2.B]

[C-08]

Kód

Není použito [E-05]

▪ 2 (Pokojový snímač): Připojený ke
kartě měřicí vnitřní teplotu.

Popis
Provoz pro TUV:
Digitální I/O karta

▪ 0: Není použito

#

▪ 1 (Ano): Instalováno
[A.2.2.A]

[D-02]

[A.2.2.6.1]

Čerpadlo TUV:

Kód
[C-02]

▪ 1 (Sekund.zpět.): Instalováno
okamžitou dodávku teplé vody

[A.2.2.6.3]

Viz také obrázky níže.
Čerpadlo teplé užitkové vody instalováno pro...
Dezinfekce
c
f

b

g
a
b
c
d

Instalační návod

a
b

▪ 1 (Bivalentní): Plynový, olejový kotel

pro

▪ 2 (Dezinf. paral.): Instalováno pro
účely dezinfekce

Okamžitá dodávka teplé
užitkové vody

Popis
Externí záložní ohřívač:
▪ 0 (Ne)(výchozí): Žádný

▪ 0 (Ne)(výchozí): NENÍ instalováno

a

Externí snímač:
▪ 0 (Ne)(výchozí): NENÍ instalováno.

Nastavení teplé užitkové vody
#

Externí pokojový termostat pro
doplňkovou zónu:
▪ 0: Není použito

Posílení výkonu

16

Popis
Externí pokojový termostat pro hlavní
zónu:

c
d

f

e

g

[C-09]

Výstup alarmu na volitelné kartě
EKRP1HB:
▪ 0 (Norm.otev.): Výstup alarmu bude
aktivován, pokud dojde ke spuštění
alarmu. Nastavení této hodnoty
umožňuje rozlišovat mezi detekcí
alarmu a detekcí výpadku napájení
jednotky.
▪ 1 (Norm.uzav.): Výstup alarmu
NEBUDE aktivován, pokud dojde ke
spuštění alarmu.
Viz také tabulka níže (Výstupní logika
alarmu).

Vnitřní jednotka
Nádrž
Čerpadlo teplé užitkové vody
Topný článek
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Výstupní logika alarmu
[C-09]

#

Alarm

Bez alarmu

0 (výchozí)

Uzavřený
výstup

Rozpojený
výstup

1

Rozpojený
výstup

Uzavřený
výstup

Jednotka je
bez napětí

[7.7.1.1]

Kód
[1-00]
[1-01]

Rozpojený
výstup

Popis
Křivka na základě počasí (topení):
Tt

[1-02]
[1-03]

[1-02]
[1-03]

Karta požadavků

[D-04]

[1-00]

Popis

Kód

#
[A.2.2.7]

Karta požadavků

[1-01]

Ta

▪ Tt: Cílová teplota výstupní vody
(hlavní)

Označuje, zda je instalována volitelná
karta požadavků.

▪ Ta: Venkovní teplota

▪ 0 (Ne)
▪ 1 (Říz.spotř.ener.)

#

Měření energie
#
[A.2.2.8]

Teplota výstupní vody: doplňková zóna

[A.3.1.2.1]
Kód

[D‑08]

Popis
Volitelný externí elektroměr kWh 1:

▪ 2: Instalováno (1 impulz/kWh)

▪ 3 (Dle poč.+ plán.): Dle počasí +
plánovaná (pouze pro ovládání
teploty výstupní vody)

▪ 3: Instalováno (10 impulz/kWh)
▪ 4: Instalováno (100 impulz/kWh)
[D‑09]

▪ 0 (Absolutní): Absolutní

▪ 2 (Abs + plánovaný): Absolutní +
plánovaná (pouze pro ovládání
teploty výstupní vody)

▪ 1: Instalováno (0,1 impulz/kWh)

[A.2.2.9]

Režim nastavené hodnoty:

▪ 1 (Dle počasí): Dle počasí

▪ 0 (Ne): NENÍ instalováno

▪ 5: Instalováno (1000 impulz/kWh)

Popis

Kód
Není
použito

[7.7.2.1]

[0-00]

Volitelný externí elektroměr kWh 2:

[0-01]

▪ 0 (Ne): NENÍ instalováno

[0-02]

▪ 1: Instalováno (0,1 impulz/kWh)

[0-03]

▪ 2: Instalováno (1 impulz/kWh)

Křivka na základě počasí (topení):
Tt

[0-01]
[0-00]

▪ 3: Instalováno (10 impulz/kWh)
▪ 4: Instalováno (100 impulz/kWh)
[0-03]

▪ 5: Instalováno (1000 impulz/kWh)

5.2.4

[A.2.3.2]
[A.2.3.3]

5.2.5

Kód
[6‑03]
[6‑04]

Popis
Výkon prvního kroku záložního ohřívače
při jmenovitém napětí [kW]
Rozdíl ve výkonu mezi prvním a druhým
krokem záložního ohřívače [kW]

▪ Ta: Venkovní teplota
Teplota výstupní vody: Rozdíl teplot zdroje
#
[A.3.1.3.1]

Kód
[9-09]

#
[A.3.1.1.1]

Kód
Není
použito

Popis
Topení: požadovaný rozdíl teplot mezi
vstupní a výstupní vodou.
V případě, že je pro dobrý provoz
tepelných zářičů v režimu topení
požadován minimální rozdíl teplot.

Ovládání prostorového vytápění

Teplota výstupní vody: hlavní zóna

Ta

▪ Tt: Cílová teplota výstupní vody
(doplňková)

Rychlý průvodce: Výkony (měření
energie)

#

[0-02]

Teplota výstupní vody: modulace
Popis

Režim nastavené hodnoty:

#
[A.3.1.1.5]

Kód
[8-05]

Popis
Modulace teploty výstupní vody:

▪ 0 (Absolutní): Absolutní

▪ 0 (Ne): Vypnuto

▪ 1 (Dle počasí): Dle počasí

▪ 1 (Ano): Zapnuto. Teplota výstupní
vody je vypočítána podle rozdílu
mezi požadovanou a skutečnou
pokojovou teplotou.
To umožňuje lépe přizpůsobit výkon
tepelného čerpadla dle skutečného
požadovaného výkonu a výsledkem
je menší počet cyklů spuštění/
vypnutí
tepelného
čerpadla
a hospodárnější provoz.

▪ 2 (Abs + plánovaný): Absolutní +
plánovaná (pouze pro ovládání
teploty výstupní vody)
▪ 3 (Dle poč.+ plán.): Dle počasí +
plánovaná (pouze pro ovládání
teploty výstupní vody)
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#

Kód

Není použito

[8-06]

#

Popis
Maximální modulace teploty výstupní
vody:

[A.4.5]

Kód
[6-0E]

0°C~10°C (výchozí: 3°C)
Vyžaduje povolení modulace.
Jedná se o hodnotu, podle které je
zvýšena nebo snížena požadovaná
teplota výstupní vody.

INFORMACE
Existuje riziko nedostatku výkonu pro prostorové vytápění/
problému s komfortem (v případě častého ohřevu teplé
užitkové vody bude docházet k častému a dlouhému
přerušení prostorového vytápění) při výběru nastavení
[6‑0D]=0 ([A.4.1] Teplá užitková voda Režim nast.
hodnoty=Opět.ohř.).

INFORMACE
Pokud je povolena modulace teploty výstupní vody, je
nutné nastavit křivku dle počasí na vyšší polohu než [8-06]
plus minimální teplotu výstupní vody k dosažení stabilních
podmínek pro komfortní nastavenou teplotu pro místnost.
Pro zvýšení účinnosti může být modulace nižší než
nastavená teplota výstupní vody. Nastavením křivky dle
počasí na vyšší polohu nemůže klesnout pod minimální
nastavenou teplotu. Viz níže uvedený obrázek.

Popis
Maximální teplota teplé užitkové vody,
kterou mohou uživatelé zvolit. Toto
nastavení můžete použít pro omezení
teploty vody na kohoutech s teplou
vodou.

5.2.7

Kontakt/číslo helpdesku

#
[6.3.2]

Tt

Popis

Kód
Není
použito

Telefonní číslo, na které mohou uživatelé
volat v případě problémů.

+[8-06]

5.3

Pokročilá konfigurace/optimalizace

a

5.3.1

Prostorové vytápění: pokročilé

b

Protimrazová ochrana místnosti

−[8-06]

Ta

a
b

POZNÁMKA

Křivka dle počasí
Minimální nastavená teplota výstupní vody nutná pro
dosažení stabilních podmínek komfortní nastavené teploty
v místnosti.

Pokud je parametr Manuálně nastaven na Nouzový
([A.6.C]=0), a jednotka se přepne do nouzového provozu,
uživatelské rozhraní požádá před spuštěním o potvrzení.
Protimrazová ochrana místnosti je aktivní i když uživatel
NEPOTVRDÍ nouzový provoz.

Teplota výstupní vody: typ topidla
#

Kód

[A.3.1.1.7]

[9-0B]

Popis
▪ 0 (Rychlý)(výchozí)
Příklad: Malý objem vody a fan coily.
▪ 1 (Pomalý)
Příklad:
Velký
podlahové topení.

objem

vody,

V závislosti na objemu vody v systému
a typu tepelných zářičů může ohřátí
prostoru trvat déle. Toto nastavení
může kompenzovat pomalou nebo
rychlou odezvu systému na topení
úpravou výkonu jednotky během cyklu
zahřívání.

5.2.6

Ovládání teplé užitkové vody

#
[A.4.1]

Kód
[6-0D]

Popis
Teplá užitková voda Režim nast.
hodnoty:
▪ 0 (Opět.ohř.)(výchozí): Povolen pouze
opětovný ohřev.
▪ 1 (Opět.ohř+pl.): Stejné jako u bodu 2,
ale mezi plánovanými cykly ohřevu je
povolen opětovný ohřev.
▪ 2 (Pouze plán): Nádrž na teplou
užitkovou vodu může být ohřívána
POUZE podle plánu.

Instalační návod
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Nastavení zdroje tepla

5.3.2

Čas odezvy systému:

Automatický nouzový provoz
Pokud dojde k poruše tepelného čerpadla, může záložní ohřívač
sloužit jako nouzový zdroj tepla a automaticky nebo ručně může
převzít tepelnou zátěž.
▪ Pokud je automatický nouzový provoz nastaven na Automaticky a
dojde k poruše tepelného čerpadla, záložní ohřívač automaticky
převezme tepelnou zátěž.
▪ Pokud dojde k poruše tepelného čerpadla a automatický nouzový
provoz je nastaven na Manuálně, dojde k vypnutí ohřevu teplé
užitkové vody a prostorového vytápění a bude je nutné zapnout
manuálně. Uživatelské rozhraní vás poté požádá o potvrzení, zda
může záložní ohřívač převzít tepelnou zátěž či nikoliv.
Pokud dojde k poruše tepelného čerpadla, na uživatelském rozhraní
se zobrazí . Jestliže je dům delší dobu neobývaný, doporučujeme
nastavit parametr [A.6.C] Nouzový na Automaticky.
#
[A.6.C]

Kód
Není
použito

Popis
Nouzový:
▪ 0: Manuálně (výchozí)
▪ 1: Automaticky

INFORMACE
Nastavení automatického nouzového provozu lze provést
pouze ve struktuře nabídky uživatelského rozhraní.
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5.3.3

INFORMACE
Pokud dojde k poruše tepelného čerpadla a parametr
[A.6.C] je nastaven na Manuálně, funkce protimrazové
ochrany, funkce vysoušení podkladu podlahového
vytápění a funkce ochrany proti zamrznutí vodního potrubí
zůstanou aktivní i když uživatel NEPOTVRDÍ nouzový
provoz.

5.4

Nastavení systému

Řízení spotřeby energie
POZNÁMKA
Během období s nadměrným požadavkem na výkon
(příklad: funkce vysoušení podkladu), může být aktivováno
omezení spotřeby energie podle rozměru zemního
kolektoru solanky.

Struktura nabídky: přehled nastavení technika

[A] Nastavení technika
Jazyk
Rozvržení systému
Prostorové vyt./chl.
Teplá užitková voda (TUV)
Zdroje tepla
Provoz systému
Uvedení do provozu
Přehled nastavení

[A.2] Rozvržení systému
Standardní
Volitelné možnosti
Výkony
Potvrdit rozvržení

[A.2.1] Standardní
Typ.jed.
Typ kompresoru
Typ soft.vnitř.jedn.
Typ zálož. ohřív.
Nucené vypnutí
Zp.ovl.jed.
Poč.zón tepl.výst.vody
Prov.rež.čerp.
Úsporný režim možný
Umístění ovladače
[A.2.2] Volitelné možnosti

[A.3] Prostorové vyt./chl.
Nastavení teploty výst. vody
Pokojový termostat
Provozní rozsah

Typ kont.hlav.
Typ kont.doplň.
Digit.I/O karta
Karta požadavků
Externí měřič kWh
Externí měřič kWh
Čerpadlo TUV
Externí snímač
LAN adaptér
[A.3.1] Výstupní voda
Hlavní
Doplňková
Rozdíl teplot zdroje
[A.3.2] Pokojový termostat
Rozmezí tepl. v místnosti
Trv.odch.tepl.v pokoji
Odch.ext.sním.tep.míst.
Krok tepl. v pokoji

[A.4] Teplá užitková voda
Režim nast. hodnoty
Dezinfekce
Max.nast. tepl.
Rež.SP komf.akum.
Křivka na základě počasí

[A.5] Zdroje tepla
Záložní ohřívač

[A.6] Provoz systému
Automatický restart
Upřed.sazba za kWh
Řízení spotř. energie
Doba průměrování
0dch.ext.sním.tep.okol
teplota zamrz.solanky
Nouzový

[A.7] Uvedení do provozu
Zkušební provoz
Vysouš.podkladu podl.top.
Odvzdušnění
Zkušební provoz akčního členu

[A.3.3] Provozní rozsah
Tepl.vypnuti.prost.top
[A.4.4] Dezinfekce
Dezinfekce
Provozní den
Doba spuštění
Cílová teplota
Doba trvání

[A.2.2.6] Digitální I/O karta
Ext.zál.zdr
Solární souprava
Výstup alarmu

[A.3.1.1] Hlavní
Rež.na výs.v.
Teplotní rozsah
Modul.teplota výst.vody
Uzavírací ventil
Typ zářiče
[A.3.1.2] Doplňková
Rež.na výs.v.
Teplotní rozsah
[A.3.1.3] Rozdíl teplot zdroje
Topení

[A.5.1] Záložní ohřívač
Provozní režim
Povolit zál.ohř. krok 2
Vyvážená teplota
[A.6.2] Upředn.saz.za kWh
Aktiv.ohř.
Nuc.provoz čerp.VYP
[A.6.3] Říz.spotř.ener.
Režim
Typ
Hodnota proudu
Hodnota kW
Omezení proudu pro dig.vstup
Omezení kW pro dig.vstup
Priorita

INFORMACE

INFORMACE

Nastavení pro solární soupravu jsou zobrazena, avšak pro
tuto jednotku NEPLATÍ. Nastavení NESMÍ být použita ani
změněna.

Úsporná nastavení jsou zobrazena, avšak NEPLATÍ pro
tuto jednotku. Nastavení NESMÍ být použita ani změněna.

EGSQH10S18AA9W
Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma
4P351747-1G – 2018.02

Instalační návod

19

5 Konfigurace
INFORMACE
V závislosti na zvolených nastaveních technika a typu
jednotky budou nastavení zobrazena nebo skryta.
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6

INFORMACE

Uvedení do provozu

Software je vybaven režimem “technika na místě” ([4‑0E]),
který zakáže automatický provoz jednotky. Při první
instalaci je parametr [4‑0E] implicitně nastaven na “1”, což
znamená, že automatický provoz je zakázán. Všechny
ochranné funkce jsou pak zakázány. Pokud jsou
domovské stránky uživatelského rozhraní vypnuty,
jednotka NEBUDE v automatickém provozu. Chcete-li
povolit automatický provoz a ochranné funkce, nastavte
[4‑0E] na “0”.

POZNÁMKA
NIKDY nespouštějte jednotku bez termistorů a/nebo
tlakových snímačů/spínačů. Mohlo by dojít ke spálení
kompresoru.

6.1

Kontrolní seznam před uvedením
do provozu

36 hodin po prvním spuštění jednotka automaticky přepne
parametr [4‑0E] na “0”, ukončí režim “technik na místě” a
povolí ochranné funkce. Pokud se – po první instalaci –
technik vrátí na místo, musí nastavit parametr [4‑0E] na “1”
ručně.

NESPOUŠTĚJTE systém, dokud nebudou následující kontrolní body
zkontrolovány a v pořádku:
Přečtěte si úplné pokyny k instalaci popsané v referenční
příručce technika.
Vnitřní jednotka je správně namontována.
Následující místní zapojení bylo provedeno dle tohoto
dokumentu a platných zákonů:

6.2

Kontrolní seznam během uvedení
do provozu

▪ Mezi místním napájecím panelem a vnitřní jednotkou

Minimální průtok během provozu záložního ohřívače/
odmrazování je zaručen za všech podmínek. Viz
“Kontrola objemu vody a průtoku v okruhu prostorového
vytápění a solanky” v kapitole "3.2 Příprava potrubí" na
stránce 4.

▪ Mezi vnitřní jednotkou a ventily (pokud jsou součástí)
▪ Mezi vnitřní jednotkou a pokojovým termostatem
(pokud je namontován)
Systém je správně uzemněn a svorky uzemnění jsou
utaženy.

Provedení odvzdušnění.

Pojistky nebo lokálně nainstalovaná ochranní zařízení
jsou nainstalována podle tohoto dokumentu a NEJSOU
vyřazena.

Provedení profouknutí obvodu solanky vzduchem.
Provedení zkušebního provozu.

Napájecí napětí musí odpovídat napětí na identifikačním
štítku jednotky.

Provedení provozní zkoušky ovladače.

V rozváděcí skříňce NEJSOU žádné uvolněné přípojky
nebo poškozené elektrické součásti.

Funkce vysoušení podkladu podlahového topení

Uvnitř vnitřních jednotky NEJSOU žádné poškozené
součásti nebo zmáčknuté potrubí.

Funkce vysoušení podkladu podlahového topení je
spuštěna (v případě potřeby).

NEDOCHÁZÍ k žádným únikům chladiva.

6.2.1
Je použit správný rozměr potrubí a trubky jsou správně
izolovány.

Kontrola minimálního průtoku vody

1

Ověřte dle hydraulické konfigurace, jaké okruhy prostorového
vytápění lze uzavřít mechanickými, elektronickými nebo jinými
ventily.

2

Uzavřete všechny okruhy prostorového vytápění, které lze
uzavřít (viz předchozí krok).

je

3

Zahajte zkušební provoz čerpadla (viz "6.2.5 Zkušební provoz
akčního členu" na stránce 23).

Tlak z tlakových pojistných ventilů se při otevření
vypustí na bezpečném místě.

4

Přejděte na [6.1.8]:
> Informace > Informace o snímači >
Průtok a zkontrolujte průtok. Během zkušebního provozu
čerpadla může jednotka pracovat s nižším průtokem než je
minimální požadovaný průtok.

Uvnitř vnitřní jednotky NEDOCHÁZÍ k žádnému úniku
vody nebo solanky.
Při použití solanky nejsou zaznamenány žádné stopy
zápachu.
Odvzdušňovací ventil prostorového
otevřen (nejméně 2 otáčky).

vytápění

Minimální objem vody musí být zajištěn za všech
podmínek. Viz “Kontrola objemu vody a průtoku v okruhu
prostorového vytápění a solanky” v kapitole "3.2 Příprava
potrubí" na stránce 4.

Vzali jste v úvahu obtokový ventil?
Ano

Ne

Upravte nastavení obtokového
ventilu tak, aby dosáhl
minimálního požadovaného
průtoku + 2 l/min

V případě že je skutečný průtok
nižší, než minimální průtok, je
nutné provést úpravy konfigurace
hydrauliky. Zvyšte průtok okruhů
prostorové vytápění, které
NELZE uzavřít nebo nainstalujte
tlakově ovládaný obtokový ventil.

Minimání požadovaný průtok během provozu záložního
ohřívače
12 l/min
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6 Uvedení do provozu
6.2.2

Odvzdušnění

INFORMACE
Podrobnosti o spuštění/vypnutí zkušebního provozu
čerpadla solanky viz "6.2.5 Zkušební provoz akčního
členu" na stránce 23.

Nutná podmínka: Ujistěte se, že domovská stránka teploty výstupní
vody, domovská stránka pokojové teploty a teplé užitkové vody jsou
VYPNUTY.
1

> Nastavení technika > Uvedení do
Přejděte na [A.7.3]:
provozu > Odvzdušnění.

2

Nastavte typ.

3

Vyberte Spustit odvzdušnění a stiskněte

4

Vyberte OK a stiskněte

.

Zkušební provoz čerpadla solanky se zastaví automaticky po
2 hodinách.

Spuštění nebo vypnutí 10denního provozu
čerpadla solanky

.
INFORMACE

Výsledek: Odvzdušnění se spustí. Po dokončení se automaticky
vypne. Chcete-li jej vypnout manuálně, stiskněte
, vyberte OK a
stiskněte
.

6.2.3

10denní provoz čerpadla solanky zahrnuje aktivaci
zkušebního provozu čerpadla solanky. Vzhledem k tomu,
že tento postup poskytuje omezený čas pro tento úkon, je
nutné, aby byl zkušební provoz čerpadla solanky aktivován
co nejrychleji. Pokyny naleznete v kapitole “Uvedení do
provozu” v referenční příručce pro techniky.

Funkce odvzdušnění okruhu solanky

Při instalaci a uvádění jednotky do provozu je velmi důležité
odstranit z okruhu solanky veškerý vzduch.
POZNÁMKA
Je nutné, aby byl okruh solanky naplněn PŘED aktivací
zkušebního provozu čerpadla solanky.

Nutná podmínka: Všechny ostatní úkony při uvedení do provozu
jsou dokončeny.
1

Výsledek: Spustí se 60sekundový odpočet časovače.

Existují 2 způsoby, jak provést odvzdušnění:
▪ pomocí plnicí stanice solanky (místní dodávka),

2

▪ pomocí plnicí stanice solanky (místní dodávka) v kombinaci s
čerpadlem solanky jednotky.
10denní provoz čerpadla solanky. Jestliže je zásobní nádoba
solanky soušástí sytému, může být nutné po uvedení systému do
provozu ponechat čerpadlo běžet nepřetržitě 10 dní. 10denní provoz
čerpadla solanky je:
▪ ZAPNUTÝ: Jednotka pracuje jako při běžném provozu, kromě
toho, že čerpadlo solanky pracuje nepřetržitě po dobu 10 dní, v
závislosti na stavu kompresoru.
▪ VYPNUTÝ: Provoz čerpadla solanky je propojen se stavem
kompresoru.

Spusťte zkušební provoz čerpadla solanky a nechte jej
spuštěné alespoň po dobu 3 sekund.

Vypněte zkušební provoz čerpadla solanky, než vyprší odpočet
časovače.
Výsledek: Spustí se 30sekundový odpočet časovače.

3

Znovu spusťte zkušební provoz čerpadla solanky a nechte jej
spuštěné alespoň po dobu 3 sekund.

4

Vypněte jej ještě než vyprší odpočet časovače.

Výsledek: Spínače 10denního provozu čerpadla
(VYPNUTO→ZAPNUTO nebo ZAPNUTO→VYPNUTO).
>3 s

1

A

>3 s

2

3

4

60 s
30 s

Odvzdušnění pomocí plnicí stanice solanky
Řiďte se pokyny zahrnutými v plnicí solanky (místní dodávka).

solanky

B1

Odvzdušnění pomocí čerpadla solanky a plnicí
stanice solanky
Nutná podmínka: Odvzdušnění okruhu solanky NEBYLO úspěšné
při použití pouze plnicí stanice solanky (viz "Odvzdušnění pomocí
plnicí stanice solanky" na stránce 22). V takovém případě použijte
plnicí stanici solanky a vlastní čerpadlo solanky jednotky současně.
1

Naplňte okruh solanky.

2

Spusťe zkušební provoz čerpadla solanky.

3

Spusťte plnicí stanici solanky (MUSÍ být spuštěna během
5~60 sekund po spuštění zkušebního provozu čerpadla
solanky).

a

B2

A
B1
B2

6.2.4

Zkušební provoz čerpadla solanky
Plnicí stanice solanky
Rozmezí 5~60 sekund

Výsledek: Zkušební provoz čerpadla solanky se spustí, a začne se
odstraňovat vzduch z okruhu solanky. Během zkušebního provozu
pracuje čerpadlo solanky aniž by byla spuštěna jednotka.
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Zkušební provoz

Nutná podmínka: Ujistěte se, že domovská stránka teploty výstupní
vody, domovská stránka pokojové teploty a teplé užitkové vody jsou
VYPNUTY.
1

Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Technika. Viz
"Nastavení úrovně oprávnění uživatele na Technika" na
stránce 14.

2

> Nastavení technika > Uvedení do
Přejděte na [A.7.1]:
provozu > Zkušební provoz.

3

Vyberte zkoušku a stiskněte

4

Vyberte OK a stiskněte

b
a
b

SVÍTÍ
NESVÍTÍ
Zkušební provoz čerpadla solanky
Spuštění 10denního provozu čerpadla solanky
Vypnutí 10denního provozu čerpadla solanky

. Příklad: Topení.

.

Výsledek: Spustí se zkušební provoz. Po dokončení se automaticky
vypne (±30 min). Chcete-li jej vypnout manuálně, stiskněte
,
vyberte OK a stiskněte
.
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7 Předání uživateli
INFORMACE

1

Pokud jsou instalovány 2 dálkové ovladače, můžete spustit
zkušební provoz z obou ovladačů.

Přejděte na [A.7.2]:
> Nastavení technika > Uvedení do
provozu > Vysouš.podkladu podl.top..

2

Nastavte program vysoušení.

3

Vyberte Spustit vysoušení a stiskněte

4

Vyberte OK a stiskněte

▪ Na uživatelském rozhraní, které jste použili pro
spuštění zkušebního provozu, se zobrazí stavová
obrazovka.
▪ Na displeji druhého uživatelského rozhraní se objeví
obrazovka “zaneprázdněno”. Nemůžete používat
uživatelské rozhraní, pokud je zobrazena obrazovka
“zaneprázdněno”.

6.2.5

Výsledek: Vysoušení podkladu podlahového topení se spustí. Po
dokončení se automaticky vypne. Chcete-li jej vypnout manuálně,
stiskněte
, vyberte OK a stiskněte
.
POZNÁMKA
Pro provedení vysoušení podkladu podlahového topení
musí být nejprve zakázána protimrazová ochrana místnosti
([2‑06]=0). Ve výchozím nastavení je povolena ([2‑06]=1).
V důsledku režimu “technik na místě” (viz “Kontrolní
seznam před uvedením do provozu”) však bude
protimrazová ochrana místnosti automaticky zakázána po
dobu 36 hodin od prvního spuštění.

Zkušební provoz akčního členu

Nutná podmínka: Ujistěte se, že domovská stránka teploty výstupní
vody, domovská stránka pokojové teploty a teplé užitkové vody jsou
VYPNUTY.
1

Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Technika. Viz
"Nastavení úrovně oprávnění uživatele na Technika" na
stránce 14.

2

Na uživatelském rozhraní se ujistěte, že ovládání pokojové
teploty, ovládání výstupní vody a teplé užitkové vody jsou
VYPNUTA.

3

Přejděte na [A.7.4]:
> [Custom.DAIKIN.Value] > Uvedení do
provozu > Nastavení technika.

4

Vyberte ovladač a stiskněte

5

Vyberte OK a stiskněte

Jestliže je stále nutné provést vysoušení podkladu po
uplynutí prvních 36 hodin od spuštění, manuálně zakažte
protimrazovou ochranu místnosti změnou parametru [2‑06]
na “0”, a PONECHTE ji vypnutou až do dokončení
vysoušení podkladu. V případě nedodržení tohoto
upozornění může dojít k popraskání podkladní vrstvy.
POZNÁMKA

. Příklad: Čerpadla.

Aby bylo možné spustit vysoušení podkladu podlahového
topení, ujistěte se, že jsou splněna následující nastavení:

.

▪ [4‑00]=1

Výsledek: Spustí se zkušební provoz ovladače. Po dokončení se
automaticky vypne. Chcete-li jej vypnout manuálně, stiskněte
,
vyberte OK a stiskněte
.

▪ [C‑02]=0
▪ [D‑01]=0

INFORMACE
Jestliže je zkušební provoz čerpadla solanky aktivován
jako součást 10denního provozu čerpadla solanky, je
nutné aktivovat zkušební provoz co nejrychleji. Pokyny
naleznete v kapitole “Uvedení do provozu” v referenční
příručce pro techniky.

Možné zkušební provozy akčních členů
▪ Zkouška záložního ohřívače (krok 1)
▪ Zkouška záložního ohřívače (krok 2)
▪ Zkouška čerpadla (prostorové vytápění)
INFORMACE
Před provedením zkušebního provozu se v systému nesmí
vyskytovat žádný vzduch. Během zkušebního provozu se
také vyhněte rušivým činnostem ve vodním okruhu.
▪ Zkouška čerpadla solanky
▪ Zkouška 2cestného ventilu
▪ Zkouška 3cestného ventilu

.

.

▪ [4‑08]=0
▪ [4‑01]≠1

7

Předání uživateli

Jakmile je dokončen zkušební provoz a jednotka pracuje správně,
ujistěte se prosím, že jsou uživateli jasné následující položky:
▪ Vyplňte tabulku nastavení technika (v návodu k obsluze)
aktuálními nastaveními.
▪ Ujistěte se, že uživatel má tištěnou verzi dokumentace a
požádejte jej, aby si ji uschoval pro pozdější použití. Informujte
uživatele, že kompletní dokumentaci může najít na url, jak je
uvedeno dříve v této příručce.
▪ Vysvětlete uživateli, jak správně ovládat systém a co dělat v
případě problémů.
▪ Ukažte uživateli, jakou údržbu musí na jednotce provádět.
▪ Vysvětlete uživateli tipy ohledně úspor energie, které jsou
popsány v návodu k obsluze.

▪ Zkouška bivalentního signálu
▪ Zkouška výstupu alarmu

7.1

Upevnění příslušného jazyka na
typový štítek jednotky

1

Z vícejazyčného štítku s označením fluorovaných skleníkových
plynů odlepte štítek s příslušným jazykem.

2

Přilepte jej na horní část označené oblasti na typovém štítku
jednotky.

▪ Zkouška oběhového čerpadla

6.2.6

Provedení vysoušení podkladu
podlahového topení

Nutná podmínka: Ujistěte se, že je k vašemu systému připojeno
POUZE 1 uživatelské rozhraní k provedení vysoušení podkladu
podlahového vytápění.
Nutná podmínka: Ujistěte se, že domovská stránka teploty výstupní
vody, domovská stránka pokojové teploty a teplé užitkové vody jsou
VYPNUTY.
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8

Technické údaje

Podsoubor nejnovějších technických údajů je dostupný na regionálním webu Daikin (přístupný veřejně). Úplný soubor nejnovějších
technických údajů je dostupný na extranetu Daikin (vyžaduje se ověření).

8.1

Schéma potrubního rozvodu: Vnitřní jednotka
Chladivo

Strana solanky

Vodní strana

VNITŘNÍ ČÁST JEDNOTKY - INSTALOVÁNO VE VÝROBNÍM ZÁVODĚ
BEZPEČNOSTNÍ TLAKOMĚR
VENTIL

BEZPEČNOSTNÍ TLAKOMĚR
VENTIL

MÍSTNÍ DODÁVKA

(*)
UZAVÍRACÍ
VENTIL

R5T
venkovní

ODVZDUŠŇOVACÍ
VENTIL

ČERPADLO

R3T
venkovní KOMPRESOR R2T
t>
t>

t>

P

MÍSTNÍ DODÁVKA
R2T
vnitřní

R1T
vnitřní
zpětný
ventil

P

průtokový
spínač

FILTR

ODVZDUŠŇOVACÍ
VENTIL

Vysoko- Vysokotlaký
tlaký
snímač spínač

t>

t>
ZÁLOŽNÍ
OHŘÍVAČ

TLUMIČ

(*)

K okruhu TUV

UZAVÍRACÍ
VENTIL

3CESTNÝ
VENTIL
průtokový
snímač

ČERPADLO

odvod kondenzátu

MÍSTNÍ DODÁVKA (*)

DESKOVÝ
VÝMĚNÍK
TEPLA
(výparník)

DESKOVÝ
VÝMĚNÍK
TEPLA
(kondenzátor)
servisní přípojka

MÍSTNÍ DODÁVKA

BEZPEČNOSTNÍ
VENTIL

EXPANZNÍ
NÁDOBA

(*)

Nádrž
TUV

t>

EXPANZNÍ
NÁDOBA

t>

MOTOREM
R4T OVLÁDANÝ R3T
venkovní VENTIL vnitřní
t>

M

t>

MÍSTNÍ DODÁVKA

R4T
vnitřní

odvod
kondenzátu

t>

FILTR

FILTR

odvod tepla
karta invertoru

odvod kondenzátu

NRV

servisní přípojka
ODVZDUŠNĚNÍ

R6T

UZAVÍRACÍ
VENTIL

ODVZDUŠŇOVACÍ
VENTIL

R5T vnitřní

PLNICÍ VENTIL
SOUPRAVA

odvod kondenzátu

(*)

UZAVÍRACÍ
VENTIL

PLNICÍ
VENTIL

EXPANZNÍ
NÁDOBA

Do okruhu
prostorového
vytápění

(*) Na obrázku je uveden příklad. Kompletní požadavky instalace naleznete v instalační příručce
Popis snímačů

Do okruhu solanky

R1T vst. Snímač teploty výstupní vody (LWC)
R2T vst. Snímač teploty záložního ohřívače
R3T vst. Snímač teploty kapalného chladiva
R4T vst. Snímač vstupní vody (EWC)
R5T vst. Snímač teploty nádrže TUV
R1T výst. Snímač teploty okolí
R2T výst. Snímač výstupu
R3T výst. Snímač sání

VYSVĚTLIVKY:

ZPĚTNÝ VENTIL

ŠROUBOVÁ
PŘÍPOJKA

KUŽELOVÁ PŘÍPOJKA

RYCHLOSPOJKA

ZKROUŽENÁ TRUBKA

PŘÍRUBOVÁ
PŘÍPOJKA

ZASLEPENÉ POTRUBÍ

PÁJENÁ PŘÍPOJKA
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8 Technické údaje
8.2

Schéma zapojení: Vnitřní jednotka

Viz schéma vnitřního zapojení jednotky dodávané s jednotkou (na vnitřní straně horního krytu spínací skříňky vnitřní jednotky). Použité zkratky
jsou uvedeny dále.
Poznámky, jež je třeba projít před spuštěním jednotky
Překlad

Angličtina

A8P

*

Karta požadavků
Hlavní karta (chladivo, solanka)

A9P

Hlavní karta (invertor)

Notes to go through before
starting the unit

Poznámky, jež je třeba projít
před spuštěním jednotky

A10P
CN* (A4P)

*

Konektor

X1M

Hlavní svorka

DS1 (A8P)

*

Mikrospínač

X2M

Místní svorkovnice pro připojení
střídavého proudu

F1U, F2U (A4P)

*

Místní svorkovnice pro připojení
stejnosměrného proudu

M2P

#

Čerpadlo teplé užitkové vody

Uzemnění

M2S

#

Uzavírací ventil

Vodič číslo 15

Q*DI

#

Jistič proti zemnímu spojení

R1T (A3P)

*

Termostat Zapnutí/VYPNUTÍ se snímačem
teploty okolí

X5M

15

Místní dodávka

**/12.2
1

Připojení ** pokračuje na straně
12 sloupec 2

R1T (A9P)

Několik možností zapojení

R2T (A3P)

*

Externí snímač (podlaha nebo prostředí)

R6T (A1P)

*

Externí vnitřní termistor okolní teploty

R1H (A3P)

*

Snímač vlhkosti

S1P

#

Tlakový spínač vody na straně solanky

S1S

#

Kontakt zdroje elektrické energie s
upřednostňovanou sazbou za kWh

S2S

#

Vstup 1 impulzu elektroměru

S3S

#

Vstup 2 impulzu elektroměru

S4S

#

Bezpečnostní termostat

S6S~S9S

#

Digitální vstupy pro omezení proudu

SS1 (A4P)

*

Přepínač

Volitelné vybavení
Není v rozváděcí skříňce
Zapojení závisí na modelu

Snímač teploty okolí

Karta
User installed options

Volitelné možnosti instalované
uživatelem

Remote user interface

Dálkové uživatelské rozhraní

Ext. indoor thermistor

Externí vnitřní termistor

Digital I/O PCB

Digitální I/O karta

Demand PCB

Karta požadavků

Brine pressure switch
connection kit
Main LWT

Pojistka 5 A, 250 V
Relé na kartě

K*R

Připojovací souprava
tlakového spínače solanky

X*M

Hlavní teplota výstupní vody

On/OFF thermostat (wired)

Termostat Zapnutí/VYPNUTÍ
(napevno zapojený)

On/OFF thermostat (wireless)

Termostat Zapnutí/VYPNUTÍ
(bezdrátový)

Svorkovnice

X*Y

Konektor
*=

Volitelné příslušenství

#=

Místní dodávka

Překlad textu schématu zapojení
Angličtina

Překlad

(1) Main power connection

(1) Přípojka hlavního zdroje
napájení

Doplňková teplota výstupní vody

For preferential kWh rate power
supply

On/OFF thermostat (wired)

Termostat Zapnutí/VYPNUTÍ
(napevno zapojený)

Pro zdroj elektrické energie s
upřednostňovanou sazbou za
kWh

Normal kWh rate power supply

On/OFF thermostat (wireless)

Termostat Zapnutí/VYPNUTÍ
(bezdrátový)

Zdroj elektrické energie s běžnou
sazbou

Only for normal power supply
(standard)

Pouze pro zdroj elektrické
energie s normální sazbou
(standardní)

Only for preferential kWh rate
power supply

Pouze pro zdroj elektrické
energie s upřednostňovanou
sazbou za kWh

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Přívodní kontakt pro zdroj
elektrické energie s
upřednostňovanou sazbou za
kWh: detekce 16 V stejn. (napětí
přiváděno z karty)

Ext. thermistor

Externí termistor

Heat pump convector

Konvektor tepelného čerpadla

Add LWT

Ext. thermistor

Externí termistor

Heat pump convector

Konvektor tepelného čerpadla

Umístění v rozvodné skříňce
Angličtina
Position in switch box

Překlad
Umístění v rozvodné skříňce

Legenda
A1P

Hlavní karta (hydrobox)

A2P

Karta uživatelského rozhraní

Switch box

Rozváděcí skříňka

A3P

*

termostat Zapnutí/VYPNUTÍ

A3P

*

Konvektor tepelného čerpadla

Use normal kWh rate power
supply for hydro PCB

A4P

*

Digitální I/O karta

Použijte zdroj el.energie s
normální sazbou za kWh pro
kartu hydroboxu

A4P

*

Karta přijímače (bezdrátový termostat
Zapnutí/VYPNUTÍ, PC=napájecí obvod)

(2) Outdoor ambient sensor

(2) Snímač venkovní teploty okolí

Switch box

Rozváděcí skříňka
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8 Technické údaje
Angličtina

Překlad

Angličtina

Překlad

(3) Option external indoor
ambient sensor

(3) Volitelný externí snímač
vnitřní okolní teploty

Electrical meters

Elektroměry

For safety thermostat

Pro bezpečnostní termostat

Switch box

Rozváděcí skříňka

Inrush

Rázový proud

(4) User interface

(4) Uživatelské rozhraní

Max. load

Maximální zátěž

Only for remote user interface
option

Pouze pro volitelné dálkové
uživatelské rozhraní

Normally closed

Vypínací

Switch box

Rozváděcí skříňka

Normally open

Spínací

(5) Option PCBs

(5) Karty volitelných možností

Alarm output

Výstup alarmu

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Kontakt bezpečnostního
termostatu: detekce 16 V stejn.
(napětí přiváděno z karty)

Ext. heat source

Externí zdroj tepla

Shut-off valve

Uzavírací ventil

Max. load

Maximální zátěž

SWB

Rozváděcí skříňka

Min. load

Minimální zátěž

Only for demand PCB option

Pouze pro volitelnou kartu
požadavků

(7) External room thermostats
and heat pump convector

(7) Externí pokojové termostaty a
konvektor tepelného čerpadla

Additional LWT zone

Only for digital I/O PCB option

Pouze pro digitální I/O kartu

Doplňková zóna teploty výstupní
vody

Options: boiler output, alarm
output, On/OFF output

Možnosti: výstup kotle, výstup
alarmu, výstup zapnutí/vypnutí

Main LWT zone

Hlavní zóna teploty výstupní
vody

Only for external sensor (floor/
ambient)

Pouze pro externí snímač
(podlahový nebo prostředí)

Only for heat pump convector

Pouze pro konvektor tepelného
čerpadla

Only for wired thermostat

Pouze pro napevno zapojený
termostat

Power limitation digital inputs: 12 Digitální vstupy omezení
V DC / 12 mA detection (voltage spotřeby el. energie: 12 V stejn. /
supplied by PCB)
12 mA detekce (napájení z karty)
Space heating On/OFF output

Zapínání/VYPÍNÁNÍ výstupu
prostorového vytápění

Switch box

Rozváděcí skříňka

(6) Field supplied options

(6) Možnosti dodané zákazníkem

Only for wireless thermostat

Pouze pro bezdrátový termostat

230 V AC supplied by PCB

230 V stř. z karty

5 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

5 V stejn. detekce impulzů
(napětí přiváděno z karty)

(8) Option for brine pressure
switch connection kit

(8) Volitelná možnost pro
soupravu připojení tlakového
spínače solanky

Continuous

Nepřetržitý proud

5 V DC / 0.05 mA detection
(voltage supplied by PCB)

5 V stejn. / 0,05 mA detekce
(napětí přiváděno z karty)

DHW pump

Čerpadlo teplé užitkové vody

DHW pump output

Výstup čerpadla teplé užitkové
vody

Only for brine pressure switch
connection kit

Pouze pro soupravu připojení
tlakového spínače solanky

Switch box

Rozváděcí skříňka
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8 Technické údaje
Schéma elektrického zapojení
Další informace naleznete v části zapojení jednotky.
Napájení
Standardní součásti
1 Pouze pro instalace se zdrojem elektrické energie s normální sazbou
napájení jednotky: 400 V + uzemnění

1

5 žil

zdroj elektrické energie s upřednostňovanou sazbou
za kWh: 400 V + uzemnění

zdroj el.energie s normální sazbou za kWh pro vnitř.
jednotku: 230 V + uzemnění

5 žil

X1M: L1-L2-L3-N-uzemnění

3 žíly

X2M: 30-31-uzemnění

2 žíly

2

Vnitřní jednotka

Pouze pro instalace se zdrojem elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh

Kontakt zdroje elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh

2x0,75

X5M: 11-12

X5M: 3-4

2 žíly

Snímač venkovní teploty okolí
*KRSCA1

signál

Místní dodávka
2

Místní dodávka

Bezpečnostní termostat

Pouze pro *KRP1HB*
230 V

A4P: X1-X2
Přepínání na
výstup ext. zdroje tepla

signál

A4P: Y2
X2M: 29
Prostorové vytápění
Výstup zapnutí/vypnutí

Místní dodávka
Pouze pro *KGSCONBP1
Tlakový spínač na
straně solanky

A4P: Y1
X2M: 29
Výstup alarmu

2 žíly
Signál

X2M: 34-35

X7M : 1 - 2

Norm.otev.ventil: X2M: 6-7
Norm.zav.ventil: X2M: 5-7
X5M: 7-8
X5M: 9-10

2 žíly

indikace alarmu

2 žíly

Ext. zdroj tepla (např. kotel)

2 žíly

Prostorové vytápění
Výstup zapnutí/vypnutí

230 V

2 žíly

Oběhové čerpadlo
pro TUV

230 V

Uzavírací ventil

2 žíly

hlavní zóna
Uzavírací ventil

230 V
2 žíly

Elektroměr
vstup impulzu 1

signál
2 žíly

Elektroměr
vstup impulzu 2

signál

Pouze pro KRCS01-1
X5M: 5-6

2 žíly
230 V

Externí vnitřní
termistor teploty okolní

Externí pokojový termostat / konvektor tepelného
čerpadla (hlavní a/nebo doplňková zóna)
3
hlavní: X2M: 1-4
dopl: X2M: 1a-4

Místní dodávka
Pouze pro *KRP1AHTA
Omezení spotřeby energie
vstup požadavku 1
Omezení spotřeby energie
vstup požadavku 2
Omezení spotřeby energie
vstup požadavku 3
Omezení spotřeby energie
vstup požadavku 4

2 žíly
230 V
2 žíly
230 V
2 žíly
230 V
2 žíly
230 V

3
hlavní: X2M: 1-3-4
dopl: X2M: 1a-3-4

A8P: X801M: 1-5
A8P: X801M: 2-5
A8P: X801M: 3-5

Poznámka:
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4 žíly
230 V

3
hlavní: X2M: 1-4
dopl: X2M: 1a-4

2 žíly
230 V

A3P: X1M: kom-H

Pouze pro *KRTR
(bezdr. pokojový termostat)
A4P: X1M: H-kom
X2M: L-N

A3P: X1M: 1-3

2 žíly
(3 m součástí)

Pouze pro *KRTETS

signál

Externí snímač
(podlaha nebo prostředí)

R2T

Pouze pro
(konvektor tepelného čerpadla)
X11M: 5-6

A8P: X801M: 4-5
X5M: 1-2

- V případě kabelu signálu: udržujte minimální vzdálenost od kabelu napájení > 5 cm

2 žíly
230 V

Volitelná součást

Pouze pro *KRTW
(pev.pokojový termostat)

2 žíly
2x0,75
komunikace
2 žíly
2x0,75
komunikace

V případě přemístění dálkového ovladače
A2P: dálkový ovladač P1-P2
Pouze pro *KRUCBL*

Volitelná součást

A2P: dálkový ovladač P1-P2
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