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Lietuvių

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:

06 Nota*
as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
07 Σημείωση*
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
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>.
10 Bemærk*
como se establece en <A> y es valorado
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:
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01
02
03
04
05
06
07
08
09

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>.

19
20
21
22
23
24
25

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 - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

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>.

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of October 2019
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16 Megjegyzés*

*

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:

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:
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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:
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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> 2192529.0551-EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.034A3/07-2019

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.
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01
02
03
04
05
06
07
08
09

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

Apie dokumentaciją

1.1

Apie šį dokumentą

Tikslinė auditorija
Įgaliotieji montuotojai
Dokumentacijos rinkinys
Šis dokumentas yra dokumentacijos
apibūdinama viso rinkinio sandara:

rinkinio

dalis.

Toliau

▪ Bendrosios atsargumo priemonės:
▪ Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti prieš montuodami
▪ Formatas: popierinis (vidaus įrenginio dėžėje)
▪ Eksploatavimo vadovas:
▪ Trumpas bazinio naudojimo vadovas
▪ Formatas: popierinis (vidaus įrenginio dėžėje)
▪ Vartotojo informacinis vadovas:
▪ Išsamios bazinio ir pažangesnio naudojimo instrukcijos ir
papildoma informacija
▪ Formatas:
skaitmeniniai
failai
svetainėje
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

▪ Montavimo vadovas – lauko įrenginys:
▪ Montavimo instrukcijos
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▪ Formatas: popierinis (lauko įrenginio dėžėje)
▪ Montavimo vadovas – vidaus įrenginys:
▪ Montavimo instrukcijos
▪ Formatas: popierinis (vidaus įrenginio dėžėje)
▪ Montuotojo informacinis vadovas:
▪ Pasiruošimas montuoti, gera praktika, baziniai duomenys, …
▪ Formatas:
skaitmeniniai
failai
svetainėje
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

▪ Papildomos įrangos priedų knyga:
▪ Papildoma informacija apie papildomos įrangos montavimą
▪ Formatas: popierinis (įrenginio dėžėje)+skaitmeniniai failai
svetainėje http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/
Naujausių pateiktos dokumentacijos redakcijų galite rasti regioninėje
Daikin interneto svetainėje arba kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą.

Montavimo vadovas

3

2 Apie dėžę
Originali dokumentacija parašyta anglų kalba. Visos kitos kalbos –
vertimai.

Apie dėžę

2.1

Patalpose naudojamas įrenginys

2.1.1

Kaip nuimti priedus nuo patalpos bloko

▪ Erdvės šildymo režimas: 5~30°C
▪ Erdvės vėsinimo režimas: 5~35°C (tik sumontavus rinkinį
EKHVCONV2)

b

6×

Patalpose naudojamo įrenginio
montavimo vietos reikalavimai

▪ Vidaus įrenginys skirtas montuoti tik patalpose, esant tokiai
aplinkos temperatūrai:

2

a

3.1.1

1×

▪ Buitinio karšto vandens gamyba: 5~35°C
▪ Atsižvelkite į šias rekomendacijas:
Maksimalus vidaus įrenginio ir lauko įrenginio
aukščių skirtumas

10 m

Maksimalus bendras vandens vamzdžių ilgis

50 m(a)

(a)

c
1×

h
i

2.1.2

1×

e

f

1×

g
1×

12×

h
4×

i
1×

Vandens sistemos uždarymo vožtuvai
Viršslėgio apėjimo vožtuvas
Bendrosios atsargumo priemonės
Papildomos įrangos priedų knyga
Patalpose naudojamo įrenginio montavimo vadovas
Eksploatavimo vadovas
Uždarymo vožtuvų (erdvės šildymo vandens sistemos)
sandarinimo žiedai
Atskirai įsigyjamų uždarymo vožtuvų (buitinio karšto
vandens sistemos) sandarinimo žiedai
Žemosios įtampos laidų angos sandarinimo juosta

▪ Atsižvelkite į šias atstumų montuojant rekomendacijas:
≥300

a
b
c
d
e
f
g

d

Tikslų vandens vamzdžių ilgį galima nustatyti naudojant
vandens vamzdžių apskaičiavimo priemonę. Vandens
vamzdžių apskaičiavimo priemonė yra šildymo
sprendimų naršyklės dalis. Šią naršyklę galima rasti
https://professional.standbyme.daikin.eu. Jei neturite
prieigos prie šildymo sprendimų naršyklės, kreipkitės į
pardavėją.

≥500
≥600

Patalpos bloko tvarkymas
(mm)

Įrenginį neškite už rankenų, esančių galinėje ir apatinėje dalyse.
INFORMACIJA

a

Jei montavimo erdvė ribota, prieš sumontuodami įrenginį
galutinėje vietoje atlikite šiuos dalykus: "3.3.2 Išleidimo
žarnos prijungimas prie nuotako" 4
[ 6]. Tam reikia nuimti
vieną arba abu šoninius skydus.

a
b

b

PASTABA
Kai kelių patalpų temperatūra valdoma 1 termostatu,
NEGALIMA įrengti termostatinio vožtuvo ant šildymo
įrenginio toje patalpoje, kur sumontuotas termostatas.

a
b

Rankenos galinėje įrenginio dalyje
Rankenos apatinėje įrenginio dalyje. Atsargiai paverskite
įrenginį į galinę pusę, kad pasimatytų rankenos.

3

Įrenginio montavimas

3.1

Įrengimo vietos paruošimas

3.2

Įrenginio atidarymas ir uždarymas

3.2.1

Patalpose naudojamo įrenginio
atidarymas

Apžvalga

1

3

PASTABA

4

Šis įrenginys skirtas naudoti 2 temperatūrų zonose:
▪ grindiniam šildymui pagrindinėje zonoje
žemiausios vandens temperatūros zona),

(tai
1
2
3
4
5

▪ radiatoriams papildomoje zonoje (tai aukščiausios
vandens temperatūros zona).
ĮSPĖJIMAS
Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra
pastoviai veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros
liepsnos, eksploatuojamo dujų prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio šildytuvo).
Montavimo vadovas

4

5
2

Viršutinis skydas
Vartotojo sąsajos skydas
Jungiklių dėžutės dangtelis
Priekinis skydas
Aukštosios įtampos jungiklių dėžutės dangtelis

Atidarytas
1

Nuimkite viršutinį skydą.

ETVZ16S18+23DA6V+9W
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3 Įrenginio montavimas
7×
T25

2×
T25

5
2

Nuimkite vartotojo sąsajos skydą. Atlaisvinkite viršuje esančius
fiksatorius ir pastumkite viršutinį skydą aukštyn.

Jei reikia prieiti prie aukštosios įtampos komponentų, nuimkite
aukštosios įtampos jungiklių dėžutės dangtelį.

PASTABA
Jei nuimate vartotojo sąsajos skydą, taip pat atjunkite
laidus nuo galinės vartotojo sąsajos skydo dalies, kad
nepažeistumėte.
1

1

2

4×
T25

3

3.2.2
3

Nuimkite jungiklių dėžutės dangtelį.

Vidaus įrenginio jungiklių dėžutės
nuleidimas

Montuojant reikės patekti į vidaus įrenginio vidų. Kad būtų lengviau
patekti į vidų per priekį, nuleiskite jungiklių dėžutę ant įrenginio, kaip
aprašyta toliau:
Būtina sąlyga: Vartotojo sąsajos skydas ir priekinis skydas nuimti.
1

Nuimkite tvirtinimo plokštę nuo įrenginio viršaus.

2

Pakreipkite jungiklių dėžutę į priekį ir iškelkite iš laikiklių.

2×
T25

4×

1

T25

4

Jeigu būtina, nuimkite priekinę plokštę. Tai būtina, pavyzdžiui,
tokiais atvejais:

2

▪ "3.2.2 Vidaus įrenginio jungiklių dėžutės nuleidimas" 4
[ 5]
▪ "3.3.2 Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako" 4
[ 6]
▪ Kai reikia prieiti prie aukštos įtampos jungiklių dėžutės.
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Montavimo vadovas

5

3 Įrenginio montavimas
3

Pritvirtinkite jungiklių dėžutę žemesnėje įrenginio vietoje.
Pasinaudokite 2 laikikliais, esančiais ant įrenginio žemiau.

PASTABA
NEKREIPKITE įrenginio pirmyn:

3

3

1° 1°

0°

3.2.3

Patalpose naudojamo įrenginio
uždarymas

1

Uždenkite jungiklių dėžutės dangtelį.

2

Įdėkite jungiklių dėžutę atgal į vietą.

3

Vėl pritvirtinkite viršutinį skydą.

4

Vėl pritvirtinkite šoninius skydus.

5

Vėl pritvirtinkite priekinį skydą.

6

Vėl prijunkite kabelius prie vartotojo sąsajos skydo.

7

Vėl uždėkite vartotojo sąsajos skydą.

3.3.2

Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako

Iš slėgio mažinimo vožtuvo tekantis vanduo surenkamas išleidimo
padėkle. Išleidimo padėklas prijungtas prie išleidimo žarnos įrenginio
viduje. Išleidimo žarną būtina prijungti prie atitinkamo nuotako,
laikantis taikytinų teisės aktų. Išleidimo žarną galima pravesti per
kairįjį arba dešinįjį šoninį skydą.
Būtina sąlyga: Vartotojo sąsajos skydas ir priekinis skydas nuimti.

PASTABA
Uždarydami patalpose naudojamo įrenginio dangtį,
pasirūpinkite,
kad
užveržimo
sukimo
momentas
NEVIRŠYTŲ 4,1 N•m.

1

Nuimkite vieną iš šoninių skydų.

2

Išpjaukite guminę įvorę.

3

Ištraukite išleidimo žarną per angą.

4

Vėl uždėkite šoninį skydą. Įsitikinkite, kad vanduo gali tekėti
išleidimo vamzdeliu.

Vandeniui rinkti rekomenduojama naudoti piltuvėlį.
1 parinktis: per kairįjį šoninį skydą

3.3

Patalpose naudojamo įrenginio
tvirtinimas

3.3.1

Patalpose naudojamo įrenginio
montavimas

2

1

Nukelkite patalpose naudojamą įrenginį nuo padėklo ir padėkite
ant grindų. Taip pat žr. "2.1.2 Patalpos bloko tvarkymas" 4
[ 4].

2

Prijunkite išleidimo žarną prie nuotako. Žr. "3.3.2 Išleidimo
žarnos prijungimas prie nuotako" 4
[ 6].

3

Įstumkite patalpose naudojamą įrenginį į vietą.

4

Reguliuodami lygiavimo kojelių aukštį, kompensuokite grindų
nelygumus. Maksimalus leidžiamas nuokrypis yra 1°.

3×
T25

1
3

≤1°

Montavimo vadovas

6
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4 Vamzdžių montavimas
2 parinktis: per dešinįjį šoninį skydą

Minimalus reikalingas srauto intensyvumas
25 l/min.
Žr. rekomenduojamą procedūrą, aprašytą "7.2 Kontrolinis sąrašas
pradedant eksploatuoti" 4
[ 28].

4.2

vandens vamzdžių prijungimas;

4.2.1

Vandens vamzdžių prijungimas

1

3×
T25

3

2

4

Vamzdžių montavimas

4.1

Vandentiekio vamzdyno
paruošimas
PASTABA

1

Prijunkite žiedinius tarpiklius ir uždarymo vožtuvus prie vidaus
įrenginio lauko įrenginio vandens jungties.

2

Prijunkite lauko įrenginio vietinius vamzdžius prie uždarymo
vožtuvų.

3

Prijunkite žiedinius tarpiklius ir uždarymo vožtuvus prie vidaus
įrenginio abiejų zonų erdvės šildymo/vėsinimo vandens
vamzdžių.

4

Prijunkite abiejų zonų erdvės šildymo/vėsinimo vamzdžius prie
uždarymo vožtuvų.

5

Prijunkite buitinio karšto vandens įleidimo ir išleidimo vamzdžius
prie vidaus įrenginio.

e

f

c

d

h

a

b

g

Jei naudojate plastikinius vamzdžius, pasirūpinkite, kad jie
būtų nepralaidūs deguoniui (pagal DIN 4726). Patekus į
vamzdyną deguoniui, gali suintensyvėti korozija.

4.1.1

Vandens tūrio ir srauto intensyvumo
tikrinimas

Minimalus vandens tūris

a
b

Minimaliam vandens tūriui reikalavimai netaikomi.
c

Minimalus srauto stiprumas
Kiekvienoje zonoje atskirai patikrinkite, ar sistemoje visomis
sąlygomis užtikrinamas minimalus srauto intensyvumas. Šis
minimalus srauto intensyvumas yra reikalingas atšildant/veikiant
atsarginiam šildytuvui. Šiam tikslui naudokite su įrenginiu pateiktą
viršslėgio apėjimo vožtuvą.
PASTABA
Tinkamam
veikimui
užtikrinti,
ruošiant
DHW
rekomenduojama palaikyti minimalų 28 l/min. srautą.
PASTABA
Jeigu į vandens sistemą įpilama glikolio ir temperatūra
vandens sistemoje yra žema, srauto stiprumas vartotojo
sąsajoje NERODOMAS. Tokiu atveju minimalų srauto
stiprumą galima patikrinti atlikus siurblio bandymą
(patikrinkite, ar vartotojo sąsajoje NERODOMA klaida 7H).

d
e
f
g
h

Erdvės šildymo papildomos zonos vandens IŠLEIDIMAS
(sraigtinė jungtis, 1")
Erdvės šildymo papildomos zonos vandens ĮLEIDIMAS
(sraigtinė jungtis, 1")
Buitinio karšto vandens IŠLEIDIMAS (sraigtinė jungtis,
3/4")
Buitinio šalto vandens ĮLEIDIMAS (šalto vandens tiekimas)
(sraigtinė jungtis, 3/4")
Lauko įrenginio vandens IŠLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, 1")
Lauko įrenginio vandens ĮLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, 1")
Erdvės šildymo pagrindinės zonos vandens IŠLEIDIMAS
(sraigtinė jungtis, 1")
Erdvės šildymo pagrindinės zonos vandens ĮLEIDIMAS
(sraigtinė jungtis, 1")

PASTABA
Rekomenduojame sumontuoti buitinio šalto vandens
įleidimo ir buitinio karšto vandens išleidimo jungčių
uždarymo vožtuvus. Šiuos uždarymo vožtuvus reikia įsigyti
atskirai.
PASTABA

PASTABA
Kai cirkuliaciją visuose arba konkrečiuose erdvės šildymo
kontūruose kontroliuoja nuotoliniu būdu valdomi vožtuvai,
svarbu užtikrinti minimalų srauto stiprumą, net jei visi
vožtuvai uždaryti. Jeigu minimalaus srauto stiprumo
pasiekti nepavyksta, rodoma srauto klaida 7H (nešildo
arba neveikia).
Žr. montuotojo trumpąjį vadovą, kur rasite papildomos informacijos.
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Viršslėgio apėjimo vožtuvas (tiekiamas kaip priedas).
Rekomenduojame sumontuoti viršslėgio apėjimo vožtuvą
patalpų šildymo vandens sistemoje.
Koreguodami viršslėgio apėjimo vožtuvo nustatymą,
atsižvelkite į minimalų srauto intensyvumą. Žr.
"4.1.1
Vandens
tūrio
ir
srauto
intensyvumo
tikrinimas" 4
[ 7] ir "7.2.1 Mažiausio srauto intensyvumo
patikrinimas" 4
[ 28].

Montavimo vadovas

7

4 Vamzdžių montavimas
PASTABA

PASTABA

Įrengus šį įrenginį kaip vienos zonos sistemą:
Nustatymas. Sumontuokite aplenkiamąjį kanalą tarp
papildomos zonos erdvės šildymo vandens įleidimo ir
išleidimo (=tiesioginė zona). NENUTRAUKITE vandens
srauto uždarydami uždarymo vožtuvus.

Įsitikinkite, kad abu oro išleidimo vožtuvai (vienas
magnetiniame filtre ir vienas atsarginiame šildytuve) yra
atviri.

a

Visi automatinio oro išleidimo vožtuvai po įdiegimo į
eksploataciją turi likti atviri.

4.2.4
a Aplenkiamasis kanalas

Apie apsaugą nuo užšalimo

Konfigūracija. Vietoje nustatykite reikšmę [7-02]=0 (Zonų
skaičius = Viena zona).
PASTABA
Visuose vietos sistemos aukščiausiuose
sumontuokite oro išleidimo vožtuvus.

taškuose

Slėgio mažinimo vožtuvas (įsigyjamas atskirai), kurio
maksimalus atidarymo slėgis siekia 10 bar (= 1 MPa), turi
būti sumontuotas buitinio šalto vandens įleidimo jungties
vietoje, laikantis taikomų teisės aktų.

Recirkuliacijos vamzdžių prijungimas
"3.2.1

komponentai
nuo užšalimo
prevencija ir
įjungia siurblį

Norėdami apsaugoti vandens sistemą nuo užšalimo, atlikite vieną iš
šių veiksmų:
▪ Į vandenį įpilkite glikolio. Glikolis sumažina vandens užšalimo
tašką.
▪ Įrenkite apsaugos nuo užšalimo vožtuvus. Apsaugos nuo
užšalimo vožtuvai išleidžia vandenį iš sistemos prieš užšąlant.
PASTABA

Būtina sąlyga: Reikia, tik jei sistemoje yra recirkuliacija.
žr.

Šaltis gali sugadinti sistemą. Kad hidrauliniai
neužšaltų, programinė įranga turi specialias apsaugos
funkcijas, tokias kaip vandens vamzdžių užšalimo
ištekėjimo prevencija (žr. montuotojo vadovą), kurios
esant žemai temperatūrai.

Tačiau, nutrūkus maitinimui, šios funkcijos neužtikrina apsaugos.

PASTABA

4.2.2

Kaip apsaugoti vandens kontūrą nuo
užšalimo

1

Nuimkite įrenginio viršutinį skydą,
naudojamo įrenginio atidarymas" 4
[ 4].

Patalpose

2

Išpjaukite guminę įvorę įrenginio viršuje ir nuimkite kamštį.
Recirkuliacijos jungtis yra po anga.

3

Praveskite recirkuliacijos vamzdžius per įvorę ir prijunkite prie
recirkuliacijos angos.

Jei į vandenį įpylėte glikolio, NEMONTUOKITE apsaugos
nuo užšalimo vožtuvų. Galima pasekmė: glikolio
pratekėjimas iš apsaugos nuo užšalimo vožtuvų.

Apsauga nuo užšalimo naudojant glikolį
Apie apsaugą nuo užšalimo naudojant glikolį
Į vandenį įpylus glikolio, sumažėja vandens užšalimo taškas.
ĮSPĖJIMAS
Etileno glikolis yra toksiškas.
ĮSPĖJIMAS
Dėl glikolio galima sistemos korozija. Glikoliui be inhibitorių
reaguojant su deguonimi susidaro rūgštis. Šį procesą
spartina varis ir aukšta temperatūra. Rūgštinis glikolis be
inhibitorių veikia metalo paviršių ir suformuoja galvaninės
korozijos daleles, kurios smarkiai pažeidžia sistemą. Taigi,
svarbu:

4

Vėl uždėkite viršutinį skydą.

4.2.3

Vandens kontūro pildymas

Pildydami vandens sistemą naudokite atskirai įsigyjamą pildymo
rinkinį. Pasirūpinkite, kad tai atitiktų taikomų teisės aktų
reikalavimus.

▪ kad vandens procedūras tinkamai vykdytų kvalifikuotas
vandens specialistas;
▪ kad būtų naudojamas glikolis su korozijos inhibitoriais,
kurie
neutralizuotų
glikolio
oksidacijos
metu
susidariusias rūgštis;
▪ kad nebūtų naudojamas automobilinis glikolis, nes
jame esantys korozijos inhibitoriai veikia ribotą laiko
tarpą, be to, juose yra silikatų, kurie gali užteršti ir
užkimšti sistemą;
▪ kad glikolinėse sistemose NEBŪTŲ naudojami
galvanizuoti vamzdžiai, dėl kurių gali nusėsti tam tikri
glikolio korozijos inhibitorių komponentai.

Montavimo vadovas
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5 Elektros instaliacija
Glikolio nustatymas

PASTABA
Glikolis absorbuoja vandenį iš savo aplinkos. Taigi,
NEPILKITE oro aplinkoje buvusio glikolio. Palikus
neuždarytą glikolio konteinerio dangtį padidėja vandens
koncentracija. Tuomet glikolio koncentracija tampa
mažesnė nei numatyta. Kitaip gali užšalti hidrauliniai
komponentai.
Imkitės
prevencinių
veiksmų,
kad
užtikrintumėte minimalų oro poveikį glikoliui.

PASTABA
Jei sistemoje yra glikolio, nustatymo [E-0D] vertė turi būti
1. Jei glikolio nustatymas parinktas NETEISINGAI, skystis
vamzdyne gali užšalti.

Apsauga nuo užšalimo naudojant apsaugos nuo
užšalimo vožtuvus

Glikolio tipai
Galimo naudoti glikolio tipas priklauso nuo to, ar sistemoje yra
buitinio karšto vandens katilas:
Jei…

Tai…

Apie apsaugos nuo užšalimo vožtuvus
Kai į vandenį neįpilta glikolio, galima naudoti apsaugos nuo užšalimo
vožtuvus, kurie išleidžia vandenį iš sistemos prieš jam užšąlant.

Sistemoje yra buitinio karšto
vandens katilas

Naudokite tik propileno glikolį(a)

▪ Apsaugos nuo užšalimo vožtuvai (įsigyjami atskirai) montuojami
žemiausiuose vietos vamzdyno taškuose.

Sistemoje NĖRA buitinio karšto
vandens katilo

Galite naudoti propileno glikolį(a)
arba etileno glikolį

▪ Paprastai uždaryti vožtuvai (esantys viduje prie vamzdyno įėjimo/
išėjimo taškų) gali neleisti iš vidaus vamzdyno ištekėti visam
vandeniui atsidarius apsaugos nuo užšalimo vožtuvams.

(a)

Propileno glikolis, įskaitant būtinus inhibitorius, pagal
EN1717 klasifikuojamas kaip III kategorijos.

PASTABA
Kai sumontuoti apsaugos nuo užšalimo vožtuvai,
NEGALIMA pasirinkti mažesnio kaip 7°C minimalaus
vėsinimo nustatymo (7°C=numatytasis). Jei nustatymas
bus mažesnis, vėsinimo režimu gali atsidaryti apsaugos
nuo užšalimo vožtuvai.

Reikiama glikolio koncentracija
Reikiama glikolio koncentracija priklauso nuo žemiausios
numatomos lauko temperatūros ir nuo to, ar norite apsaugoti
sistemą nuo įtrūkimų, ar nuo užšalimo. Norint apsaugoti sistemą nuo
užšalimo, reikalinga didesnė glikolio koncentracija.
Papildykite glikolio pagal toliau lentelėje nurodytas reikšmes.
Žemiausia
numatoma lauko
temperatūra

Apsauga nuo
įtrūkimų

Apsauga nuo
užšalimo

–5°C

10%

15%

–10°C

15%

Daugiau informacijos ieškokite montuotojo informaciniame vadove.

4.2.5

Buitinio karšto vandens katilo pildymas

1

Iš eilės atidarykite visus karšto vandens čiaupus, kad
išleistumėte orą iš sistemos vamzdžių.

25%

2

Atidarykite šalto vandens tiekimo vožtuvą.
Kai išleisite visą orą, uždarykite visus vandens čiaupus.
Patikrinkite, ar neprateka vanduo.

–15°C

20%

35%

3

–20°C

25%

—

4

–25°C

30%

—

–30°C

35%

—

INFORMACIJA
▪ Apsauga nuo įtrūkimo: glikolis apsaugos vamzdžius
nuo įtrūkimų, tačiau NEAPSAUGOS vamzdžiuose
esančio skysčio nuo užšalimo.
▪ Apsauga nuo užšalimo: glikolis apsaugos vamzdžiuose
esantį skystį nuo užšalimo.
PASTABA

4.2.6

Vandens vamzdžių izoliavimas

BŪTINA izoliuoti visos vandens sistemos vamzdžius, kad aušinant
nesikauptų kondensatas ir nesumažėtų šildymo ir aušinimo galia.
Lauko vandens vamzdžių izoliacija
Žr. lauko įrenginio montavimo vadovą arba montuotojo informacinį
vadovą.

5

▪ Reikiama koncentracija gali skirtis, priklausomai nuo
glikolio tipo. VISADA palyginkite pirmesnėje lentelėje
pateiktus reikalavimus su glikolio gamintojo pateiktomis
specifikacijomis. Jeigu reikia, paisykite glikolio
gamintojo nustatytų reikalavimų.

Elektros instaliacija
PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS
ĮSPĖJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

▪ Papildyto glikolio koncentracija NIEKADA negali viršyti
35%.

DĖMESIO

▪ Jeigu skystis sistemoje užšalęs, siurblio NEPAVYKS
paleisti. Atminkite, kad apsaugojus sistemą nuo
įtrūkimų, viduje esantis skystis vis tiek gali užšalti.

NESTUMKITE ir nedėkite per ilgų kabelių į įrenginį.

▪ Jei sistemoje lieka stovinčio vandens, yra labai didelė
tikimybė, kad sistema užšals ir suges.

Atstumas tarp aukštosios įtampos ir žemosios įtampos
kabelių turėtų būti bent 50 mm.

PASTABA

Glikolis ir maksimalus leistinas vandens tūris
Papildžius vandens sistemą glikoliu sumažėja maksimalus leistinas
sistemos vandens tūris. Daugiau informacijos ieškokite montuotojo
informaciniame vadove (tema "Kaip patikrinti vandens tūrį ir srauto
intensyvumą").
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5.1

Apie elektros atitiktį

Tik patalpose naudojamo įrenginio atsarginiam šildytuvui
Žr. "5.2.2 Atsarginio šildytuvo maitinimo prijungimas" 4
[ 12].

Montavimo vadovas
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5 Elektros instaliacija
5.2

Išorinių ir vidinių pavarų elektros
jungčių apžvalga

Punktas
Nuotolinis lauko jutiklis

Aprašas
Žr.:
▪ Nuotolinio lauko jutiklio montavimo
vadovas

Jungtys į vidaus įrenginį:
Punktas

Aprašas

▪ Papildomos įrangos priedų knyga

Maitinimo šaltinis
(maitinimo tinklo)

Žr. "5.2.1 Pagrindinio maitinimo šaltinio
prijungimas" 4
[ 11].

Laidai: 2×0,75 mm²

Maitinimo šaltinis
(atsarginio šildytuvo)

Žr. "5.2.2 Atsarginio šildytuvo maitinimo
prijungimas" 4
[ 12].

[9.B.1]=1 (Išorinis jutiklis =
Lauko)

Uždarymo vožtuvas

Žr. "5.2.3 Uždarymo vožtuvo
prijungimas" 4
[ 13].

[9.B.2] Išor. apl. jutiklio
nuokrypis

Elektros skaitikliai

Žr. "5.2.4 Kaip prijungti elektros
skaitiklius" 4
[ 13].

[9.B.3] Vidutinis laikas

Buitinio karšto
vandens siurblys

Žr. "5.2.5 Buitinio karšto vandens siurblio
prijungimas" 4
[ 14].

Pavojaus signalų
išvestis

Žr. "5.2.6 Pavojaus signalų išvesties
prijungimas" 4
[ 14].

Erdvės vėsinimo/
šildymo režimo
valdymas

Žr. "5.2.7 Erdvės aušinimo/šildymo
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties
prijungimas" 4
[ 15].

Perjungimas į išorinio
šilumos šaltinio
valdymą

Žr. "5.2.8 Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį
prijungimas" 4
[ 15].

Elektros energijos
suvartojimo
skaitmeninės įvestys

Žr. "5.2.9 Energijos sąnaudų skaitmeninės
įvesties prijungimas" 4
[ 16].

Apsauginis
termostatas

Žr. "5.2.10 Apsauginio termostato
prijungimas (užvertasis kontaktas)" 4
[ 16].

Patalpos termostatas
(laidinis arba belaidis)

Nuotolinis vidaus
jutiklis

▪ Papildomos įrangos priedų knyga
Laidai: 2×0,75 mm²
[9.B.1]=2 (Išorinis jutiklis =
Patalpos)
[1.7] Jutiklio nuokrypis
Žmogaus komforto
sąsaja

▪ Žmogaus
montavimo
vadovas

komforto
sąsajos
ir
eksploatavimo

Laidai: 2×(0,75~1,25 mm²)

▪ Patalpos termostato (laidinio arba
belaidžio) montavimo vadovas

Maksimalus ilgis: 500 m

▪ Papildomos įrangos priedų knyga

[1.6] Jutiklio nuokrypis

[2.9] Valdiklis
LAN adapteris

Žr.:
▪ LAN adapterio montavimo vadovas

Laidai belaidžiam patalpos
termostatui: (5 vėsinimo/šildymo
režimui; 4 tik šildymo
režimui)×0,75 mm²

▪ Papildomos įrangos priedų knyga

Didžiausia darbinė srovė: 100 mA

Žr. toliau ("LAN adapteris – sistemos
reikalavimai").

Laidai: 2×(0,75~1,25 mm²). Turi būti
apvalkale.
Maksimalus ilgis: 200 m

▪ [2.9] Valdiklis

LAN adapteris – sistemos reikalavimai

▪ [2.A] Termostato tipas

Sistemai Daikin Altherma keliami reikalavimai priklauso nuo LAN
adapterio programos/sistemos schemos (valdymo programa arba
"Smart Grid" sistemos).

Papildoma zona:
▪ [3.A] Termostato tipas
▪ [3.9] (tik skaitoma) Valdiklis
▪ Šiluminio
siurblio
montavimo vadovas

Valdymas programa:
Punktas

Žr.:
konvektorių

▪ Papildomos įrangos priedų knyga
Laidai: 4×0,75 mm²
Didžiausia darbinė srovė: 100 mA
Pagrindinė zona:
▪ [2.9] Valdiklis
▪ [2.A] Termostato tipas
Papildoma zona:
▪ [3.A] Termostato tipas
▪ [3.9] (tik skaitoma) Valdiklis
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Žr.:

▪ Papildomos įrangos priedų knyga

Pagrindinė zona:

Montavimo vadovas

▪ Nuotolinio vidaus jutiklio montavimo
vadovas

Žr.:

Laidai laidiniam patalpos termostatui:
(3 vėsinimo/šildymo režimui; 2 tik
šildymo režimui)×0,75 mm²

Šiluminio siurblio
konvektorius

Žr.:

Reikalavimas

LAN adapterio
programinė įranga

Rekomenduojama, kad LAN adapterio
programinė įranga VISADA būtų atnaujinta.

Įrenginio valdymo
būdas

Vartotojo sąsajoje būtinai pasirinkite [2.9]=2
(Valdiklis = Patalpos termostatas).

"Smart Grid" sistema:
Punktas

Reikalavimas

LAN adapterio
programinė įranga

Rekomenduojama, kad LAN adapterio
programinė įranga VISADA būtų atnaujinta.

Įrenginio valdymo
būdas

Vartotojo sąsajoje būtinai pasirinkite [2.9]=2
(Valdiklis = Patalpos termostatas).

Buitinio karšto
vandens nustatymai

Kad energija būtų kaupiama buitinio karšto
vandens katile, vartotojo sąsajoje būtinai
pasirinkite [9.2.1]=4 (Buitinis karštas
vanduo = Integruotas).
ETVZ16S18+23DA6V+9W
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5 Elektros instaliacija
Punktas

Reikalavimas

Elektros energijos
suvartojimo valdymo
nustatymai

Vartotojo sąsajoje būtinai pasirinkite:
▪ [9.9.1]=1
(Elektros
energijos
suvartojimo
valdymas
=
Nenutrūkstamas)
▪ [9.9.2]=1 (Tipas = kW)

5.2.1
1

Pagrindinio maitinimo šaltinio
prijungimas

Vidinio sujungimo
kabelis
(= maitinimo
tinklas)

Laidai: (3+GND)×1,5 mm²

Standartinio
elektros tarifo
maitinimo šaltinis

Laidai: 1N

Lengvatinio
elektros tarifo
maitinimo šaltinio
kontaktas

Laidai: 2×(0,75~1,25 mm²)

Atidarykite šias dalis (žr. "3.2.1 Patalpose naudojamo įrenginio
atidarymas" 4
[ 4]):

1

1 Viršutinis skydas

3
2

2 Vartotojo sąsajos skydas

Didžiausia darbinė srovė: 6,3 A

Maksimalus ilgis: 50 m.
Lengvatinio elektros tarifo maitinimo
šaltinio kontaktas: 16 V nuolatinės srovės
aptikimas (įtampos šaltinis – PCB).
Kontaktas be įtampos užtikrins minimalią
taikomą apkrovą: 15 V DC, 10 mA.

[9.8] Lengvatinio tarifo maitinimo šaltinis

3 Viršutinis jungiklių dėžutės dangtelis

Prijunkite X11Y prie X11YB.
2

1N~, 50 Hz,
230 V AC, 6.3 A

Prijunkite pagrindinį maitinimo šaltinį.

Kai naudojamas standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinis
Vidinio sujungimo
kabelis
(= maitinimo
tinklas)

Laidai: (3+GND)×1,5 mm²

L N

S1S

6

9 10

123
5

—

A
123

A

B
A
B

X1M

X11YA

B
A
B

X1M

123

123
X11YA
X11Y

X11YB

5 6
X11YB
X11Y

X2M

9 10
X5M

X2M
X1A
a
b
c

X1A
a

3

Vidinio sujungimo kabelis (=pagrindinis maitinimo šaltinis)
Normalaus kWh naudingumo koeficiento maitinimas
Pageidaujamo maitinimo kontaktas

Pritvirtinkite kabelius kabelių sąvaržomis prie kabelių sąvaržų
laikiklių.

Vidinio sujungimo kabelis (=maitinimo tinklas)

Kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis

ETVZ16S18+23DA6V+9W
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Montavimo vadovas
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5 Elektros instaliacija
(c)

INFORMACIJA
Kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo
šaltinis, prijunkite X11Y prie X11YB. Patalpose naudojamo
įrenginio (b) X2M/5+6 atskiro įprasto elektros tarifo
maitinimo šaltinio poreikis priklauso nuo lengvatinio
elektros tarifo maitinimo šaltinio tipo.
Reikia atskiros jungties su patalpose naudojamu įrenginiu:
▪ jei maitinimas lengvatiniu elektros tarifu nutraukiamas,
kai aktyvintas, ARBA
▪ patalpose naudojimo įrenginio energijos vartojimas
neleidžiamas naudojant lengvatinio kWh tarifo
maitinimą, kai aktyvus.

(d)

Ši įranga atitinka EN/IEC 61000‑3‑11 reikalavimus
(Europos / tarptautinis techninis standartas, nustatantis
bendrųjų žemosios įtampos maitinimo sistemų įtampos
pokyčių, svyravimų ir mirgėjimo ribines vertes, skirtas
įrangai, kurios vardinė srovė yra ≤75 A), jei sistemos
pilnutinė varža Zsys yra ne didesnė kaip Zmax sąsajos
taške tarp vartotojo maitinimo šaltinio ir bendrosios
sistemos. Įrangos montuotojas arba vartotojas (jei reikia,
pasikonsultavęs su paskirstymo tinklo operatoriumi)
privalo užtikrinti, kad ši įranga būtų prijungta tik prie tokio
maitinimo šaltinio, kurio pilnutinė varža Zsys ne didesnė
kaip Zmax.
6T1

Prijunkite atsarginio šildytuvo maitinimo šaltinį:

INFORMACIJA
Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio kontaktas
jungiamas prie tų pačių gnybtų (X5M/9+10) kaip
papildomos zonos apsauginis termostatas. Sistemoje gali
būti tik ARBA lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis,
ARBA apsauginis termostatas papildomai zonai.

Laidai

1N~ 230 V (6V)

2+GND

3~ 230 V (6T1)

3+GND

3N~ 400 V

4+GND

b

Gamykloje sumontuotas kabelis prijungtas prie atsarginio
šildytuvo kontaktoriaus jungiklių dėžutės viduje (K5M)
Atskirai įsigyjami laidai (žr. lentelę toliau)

Modelis
(maitinimas)

Atsarginio šildytuvo maitinimo jungtys

*6V (6V: 1N~ 230 V)

K5M
SWB

[9.3] Atsarginis šildytuvas

2

4

6

14

1

3

5

13

BLU2

a

GRY

*9W

F1B

BLU1

*6V

Maitinimo šaltinis

b

Q1DI

Atsarginio šildytuvo maitinimo
prijungimas
Atsarginio
šildytuvo tipas

X6M

BRN

5.2.2

a

X6M
ĮSPĖJIMAS
1

Atsarginis šildytuvas PRIVALO turėti jam skirtą maitinimo
šaltinį ir PRIVALO būti apsaugotas apsauginiais
prietaisais, kurių reikalaujama pagal galiojančius teisės
aktus.

F1B

I

3

I

5

I

2

7

I

4

6

8

DĖMESIO
Kad užtikrintumėte visišką įrenginio įžeminimą, būtinai
prijunkite atsarginio šildytuvo maitinimo šaltinį ir įžeminimo
kabelį.

Q1DI

*9W

(a)
(b)

*6V (6T1: 3~ 230 V)

K5M
SWB

(a)

2 kW

1N~ 230 V

9A

—

4 kW

1N~ 230 V(a)

17 A(b)(c)

0,22 Ω

6 kW

1N~ 230 V(a)

26 A(b)(c)

0,22 Ω

2 kW

3~ 230 V(d)

5A

—

4 kW

3~ 230 V(d)

10 A

—

6 kW

3~ 230 V(d)

15 A

—

3 kW

3N~ 400 V

4A

—

6 kW

3N~ 400 V

9A

—

9 kW

3N~ 400 V

13 A

—

6V
Elektros įranga, atitinkanti EN/IEC 61000‑3‑12
reikalavimus (Europos / tarptautinis techninis standartas,
nustatantis prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų
prijungtos įrangos, kurios maitinimo kiekvienos fazės
srovė yra >16 A ir ≤75 A, sukuriamų sinusinių srovių
ribines vertes).

Montavimo vadovas
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Zmax

L

N

2

4

6

14

1

3

5

13

BLU2

*6V

Maitinimo
Maksimali
šaltinis
tekanti srovė

GRY

Atsarginio
šildytuvo
galia

BRN

Atsarginio
šildytuvo
tipas

1N~, 50 Hz
230 V AC

BLU1

Atsarginio šildytuvo galia priklauso nuo vidaus įrenginio modelio.
Pasirūpinkite, kad maitinimas atitiktų atsarginio šildytuvo galią,
nurodytą lentelėje.

X6M
1

F1B

I

3

I
2

5

I
4

7

I
6

8

Q1DI

3~, 50 Hz
230 V AC

L1 L2 L3
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5 Elektros instaliacija
Atsarginio šildytuvo maitinimo jungtys
4

6

14

1

3

5

13

BRN

SWB

2

BLU

K5M

GRY

*9W (3N~ 400 V)

BLK

Modelis
(maitinimas)

M2S

A

X6M
1

F1B

I

3

I
2

5

I
4

7

I
6

8

Q1DI

B
3N~, 50 Hz
400 V AC

F1B

K5M
Q1DI
SWB
X6M

L1 L2 L3

A
B

N

21 28
X2M

Viršsrovio saugiklis (įsigyjamas atskirai).
Rekomenduojamas saugiklis: 4 polių; 20 A; kreivė 400 V; C
atjungimo gebos klasė.
Apsauginis kontaktorius (apatinėje jungiklių dėžutėje)
Įžeminimo grandinės pertraukiklis (įsigyjama atskirai)
Jungiklių dėžutė
Gnybtas (įsigyjama atskirai)

B

PASTABA

Uždarymo vožtuvo prijungimas

3

INFORMACIJA

NC
21 29
X2M

NEGALIMA nupjauti arba nuimti atsarginio šildytuvo
maitinimo kabelio.

5.2.3

NO

Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

5.2.4

Atjungimo vožtuvo naudojimo pavyzdys. Jei yra viena
IVT zona ir naudojamas grindinio šildymo bei šiluminio
siurblio konvektorių derinys, sumontuokite uždarymo
vožtuvą prieš grindinį šildymą, kad vėsinimo režimu ant
grindų nesusidarytų kondensato. Daugiau informacijos
ieškokite montuotojo informaciniame vadove.

Kaip prijungti elektros skaitiklius

Laidai: 2 (metrui)×0,75 mm²
Elektros skaitikliai: 12 V nuolatinės srovės impulsų aptikimas
(įtampos šaltinis – PCB)
[9.A] Energijos matavimas

Laidai: 2×0,75 mm²
INFORMACIJA

Didžiausia darbinė srovė: 100 mA

Jei naudojate elektros skaitiklį su tranzistoriaus išvestimi,
patikrinkite polius. Teigiamą polių REIKIA prijungti prie
X5M/6 ir X5M/4, o neigiamą – prie X5M/5 ir X5M/3.

230 V kintamoji srovė, tiekiama iš PCB
[2.D] Uždarymo vožtuvas
1
1

Atidarykite šias dalis (žr. "3.2.1 Patalpose naudojamo įrenginio
atidarymas" 4
[ 4]):
1 Viršutinis skydas
2 Vartotojo sąsajos skydas

Atidarykite šias dalis (žr. "3.2.1 Patalpose naudojamo įrenginio
atidarymas" 4
[ 4]):
1 Viršutinis skydas

1

2 Vartotojo sąsajos skydas

3
2

1
3
2

3 Viršutinis jungiklių dėžutės dangtelis

3 Viršutinis jungiklių dėžutės dangtelis
2
2

Prijunkite vožtuvo valdymo kabelį prie atitinkamų gnybtų, kaip
pavaizduota paveikslėlyje.

Prijunkite elektros skaitiklių kabelį prie atitinkamų gnybtų, kaip
pavaizduota paveikslėlyje toliau.

PASTABA
NC (užvertojo) ir NO (atvertojo) vožtuvų laidų schemos
skirtingos.
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5 Elektros instaliacija
S3S

S2S

3 4

5 6

M
1~

A

A

B

B

A
B

A
B

1 2
X2M

3 4 5 6
X5M

3

M2P

Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

5.2.5

3

Buitinio karšto vandens siurblio
prijungimas

Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

5.2.6

Pavojaus signalų išvesties prijungimas

Laidai: (2+1)×0,75 mm²
Laidai: (2+GND)×0,75 mm²

Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC

Buitinio karšto vandens siurblio išvestis. Maksimali apkrova:
2 A (paleidimo), 230 V AC, 1 A (nuolatinė)

[9.D] Pavojaus signalų išvestis

[9.2.2] DHW siurblys

1

[9.2.3] DHW siurblio grafikas
1

Atidarykite šias dalis (žr. "3.2.1 Patalpose naudojamo įrenginio
atidarymas" 4
[ 4]):
1 Viršutinis skydas
2 Vartotojo sąsajos skydas

Atidarykite šias dalis (žr. "3.2.1 Patalpose naudojamo įrenginio
atidarymas" 4
[ 4]):

1

1 Viršutinis skydas

3
2

2 Vartotojo sąsajos skydas

1

3 Viršutinis jungiklių dėžutės dangtelis

3
2

3 Viršutinis jungiklių dėžutės dangtelis
2
2

Prijunkite buitinio karšo vandens siurblio kabelį prie atitinkamų
gnybtų, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

Prijunkite pavojaus signalų išvesties kabelį prie atitinkamų
gnybtų, kaip pavaizduota paveikslėlyje.
1+2
2

1
X2M 7

9

3
A4P

Laidai, prijungti prie pavojaus
signalų išvesties
Laidas tarp X2M ir A4P
Reikia sumontuoti EKRP1HB.

3
A4P Y1 YC

Montavimo vadovas
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5 Elektros instaliacija
1+2

7

2

Y1

Laidai, prijungti prie pavojaus
signalų išvesties

1
X2M 7

3

9

Laidas tarp X2M ir A4P

A4P

A

Reikia sumontuoti EKRP1HB.

3
A4P Y2 YC

7

Y2

A

B

b

A
B

7

9
X2M

B

b

YC Y1
X1M

A
B

A4P

7

9
X2M

a
a
b

3

Reikia sumontuoti EKRP1HB.
Elektros instaliacijos paruošimas tarp X2M/7+9 ir Q1L
(= atsarginio šildytuvo šilumos saugiklis). NEKEISKITE.

Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.
YC Y2

5.2.7

X1M

Erdvės aušinimo/šildymo ĮJUNGIMO/
IŠJUNGIMO išvesties prijungimas
INFORMACIJA

A4P

a
a
b

Vėsinimas galimas tik sumontavus konvertavimo rinkinį
(EKHVCONV2).
Laidai: (2+1)×0,75 mm²

3

Reikia sumontuoti EKRP1HB.
Elektros instaliacijos paruošimas tarp X2M/7+9 ir Q1L
(= atsarginio šildytuvo šilumos saugiklis). NEKEISKITE.

Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC

5.2.8

—
1

Atidarykite šias dalis (žr. "3.2.1 Patalpose naudojamo įrenginio
atidarymas" 4
[ 4]):
1 Viršutinis skydas
2 Vartotojo sąsajos skydas

Laidai: 2×0,75 mm²
Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC

1

Minimali apkrova: 20 mA, 5 V DC

3
2

[9.C] Bivalentinis

3 Viršutinis jungiklių dėžutės dangtelis
1
2

Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį
prijungimas

Prijunkite erdvės vėsinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO
išvesties kabelį prie atitinkamų gnybtų, kaip pavaizduota
paveikslėlyje.

Atidarykite šias dalis (žr. "3.2.1 Patalpose naudojamo įrenginio
atidarymas" 4
[ 4]):
1 Viršutinis skydas
2 Vartotojo sąsajos skydas

1
3
2

3 Viršutinis jungiklių dėžutės dangtelis

2
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Prijunkite perjungimo į išorinį šilumos šaltinį kabelį prie
atitinkamų gnybtų, kaip pavaizduota paveikslėlyje.
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5 Elektros instaliacija
S6S
S7S
S8S
S9S

N

L

5 4 3 2 1

X2 X1
A

A

B

B

A
B

A
B

5 4 3 21
X801M

A8P

X2 X1

X2M
A4P

a
a

3

a

Reikia sumontuoti EKRP1HB.

a

Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

5.2.9

3

Energijos sąnaudų skaitmeninės įvesties
prijungimas

Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

5.2.10
1

Laidai: 2 (vieno įvesties signalo)×0,75 mm²
Galios ribojimo skaitmeniniai įėjimai: 12 V nuolatinės srovės /
12 mA aptikimas (įtampos šaltinis – PCB)

Reikia sumontuoti EKRP1AHTA.

Apsauginio termostato prijungimas
(užvertasis kontaktas)

Atidarykite šias dalis (žr. "3.2.1 Patalpose naudojamo įrenginio
atidarymas" 4
[ 4]):

1

1 Viršutinis skydas

3
2

2 Vartotojo sąsajos skydas

[9.9] Elektros energijos suvartojimo valdymas.

3 Viršutinis jungiklių dėžutės dangtelis
1

Atidarykite šias dalis (žr. "3.2.1 Patalpose naudojamo įrenginio
atidarymas" 4
[ 4]):
1 Viršutinis skydas
2 Vartotojo sąsajos skydas

Pagrindinė zona

1
3
2

Laidai: 2×0,75 mm²

3 Viršutinis jungiklių dėžutės dangtelis

2

Prijunkite energijos sąnaudų skaitmeninės įvesties kabelį prie
atitinkamų gnybtų, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

Montavimo vadovas
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—
2

Prijunkite apsauginio termostato (užvertojo) kabelį
atitinkamų gnybtų, kaip pavaizduota iliustracijoje toliau.

prie
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5 Elektros instaliacija
Q3L

1

Q4L

9 10

2

A

A

B

B

A
B

A
B
1 2

9 10
X5M

X5M

3

Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

5

INFORMACIJA

PASTABA

Pagrindinėje zonoje būtina sumontuoti apsauginį
termostatą (įsigyjamą atskirai), antraip įrenginys NEVEIKS.

Rinkdamiesi ir montuodami papildomos zonos apsauginį
termostatą, vadovaukitės taikytinais teisės aktais.

PASTABA

Bet kokiu atveju, siekiant išvengti nereikalingo apsauginio
termostato suveikimo, rekomenduojame:

Apsauginis termostatas PRIVALO būti sumontuotas
pagrindinėje zonoje, kad joje nesusidarytų pernelyg aukšta
temperatūra. Paprastai apsauginis termostatas – tai
termostatiniu būdu valdomas vožtuvas su užvertuoju
kontaktu. Kai vandens temperatūra pagrindinėje zonoje per
aukšta, kontaktas atsidaro, o vartotojo sąsajoje rodoma
klaida 8H‑02. Sustos TIK pagrindinis siurblys.

▪ automatiškai atstatyti apsauginį termostatą.
▪ Kad maksimalus apsauginio termostato temperatūros
kitimo greitis būtų 2°C/min.
▪ Tarp apsauginio termostato ir 3-eigio vožtuvo būtų bent
2 m atstumas.
INFORMACIJA

Papildoma zona

Sumontavę papildomos zonos termostatą NEPAMIRŠKITE
jo
sukonfigūruoti.
Nesukonfigūravus,
patalpose
naudojamas įrenginys ignoruos apsauginio termostato
kontaktą.

Laidai: 2×0,75 mm²
Maksimalus ilgis: 50 m
Apsauginio termostato kontaktas: 16 V nuolatinės srovės
aptikimas (įtampos šaltinis – PCB). Kontaktas be įtampos
užtikrins minimalią taikomą apkrovą: 15 V DC, 10 mA.

INFORMACIJA
Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio kontaktas
jungiamas prie tų pačių gnybtų (X5M/9+10) kaip
papildomos zonos apsauginis termostatas. Sistemoje gali
būti tik ARBA lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis,
ARBA apsauginis termostatas papildomai zonai.

[9.8.1]=3 (Lengvatinio tarifo maitinimo šaltinis =
Apsauginis termostatas)
4

Pritvirtinkite kabelį prie kabelių sąvaržų laikiklių.

Prijunkite apsauginio termostato (užvertojo) kabelį
atitinkamų gnybtų, kaip pavaizduota iliustracijoje toliau.

prie

5.3

Prijungus elektros laidus prie
vidaus įrenginio

Kad į jungiklių dėžutę nepatektų vanduo, užsandarinkite žemosios
įtampos laidų angą sandarinimo juosta (pateikiama kaip priedas).
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6 Konfigūracija
Be žemosios įtampos kabelių Su žemosios įtampos kabeliais

Būdas

Stulpelis lentelėse

Prieiga prie nustatymų naudojant elementą
pagrindinio meniu rodinyje arba meniu
struktūroje. Norėdami įjungti naršymo kelią,
paspauskite mygtuką pagrindiniame
ekrane.

#
Pavyzdžiui: [9.1.5.2]

Prieiga prie nustatymų naudojant nustatymų
vietoje apžvalgos kodą.

Kodas
Pavyzdžiui: [C-07]

Taip pat žr.:
▪ "Prieiga prie montuotojo nustatymų" 4
[ 18]

6

Konfigūracija

▪ "6.5 Meniu struktūra: montuotojo nustatymų apžvalga" 4
[ 27]

INFORMACIJA

6.1.1

Vėsinimas galimas tik sumontavus konvertavimo rinkinį
(EKHVCONV2).

6.1

Prieiga prie dažniausiai naudojamų
komandų

Vartotojo teisių lygio keitimas
Vartotojo teisių lygį galima pakeisti taip:

Apžvalga: konfigūracija

1 Eikite į [B]: Vartotojo profilis.

Šiame skyriuje aprašyta, ką reikia daryti ir žinoti norint konfigūruoti
sumontuotą sistemą.

B

PASTABA

Vartotojo profilis

Šiame skyriuje aprašyti TIK pagrindiniai konfigūracijos
elementai. Išsamesnio paaiškinimo ir papildomos
informacijos ieškokite montuotojo informaciniame vadove.
2 Įveskite taikytiną vartotojo teisių lygio PIN kodą.

Kodėl
Jei sistema konfigūruosite NETINKAMAI, ji gali
NENUMATYTU būdu. Konfigūracija veikia šiuos dalykus:

—

▪ Pereikite per skaitmenų sąrašą ir pakeiskite
pasirinktą skaitmenį.

veikti

▪ Žymeklį perkelkite iš kairės į dešinę.

▪ Programinės įrangos skaičiavimus

▪ Patvirtinkite PIN kodą ir tęskite.

▪ Vartotojo sąsajos rodomus duomenis ir funkcijas
Montuotojo PIN kodas

Kaip
Naudodami vartotojo sąsają, galite konfigūruoti sistemą.

Montuotojas PIN kodas yra 5678. Dabar galima
papildomus meniu elementus ir montuotojo nustatymus.

▪ Pirmas kartas – sąrankos vediklis. Kai pirmą kartą ĮJUNGSITE
vartotojo sąsają (patalpose naudojamame įrenginyje), sąrankos
vediklis padės konfigūruoti sistemą.

naudoti

Montuotojas

5678

▪ Paleiskite sąrankos vediklį iš naujo. Jei sistema jau
sukonfigūruota, sąrankos vediklį galite paleisti iš naujo. Norėdami
iš naujo paleisti sąrankos vediklį, eikite į Montuotojo
nustatymai > Sąrankos vediklis. Kaip iškviesti Montuotojo
nustatymai, žr. "6.1.1 Prieiga prie dažniausiai naudojamų
komandų" 4
[ 18].

Patyrusio vartotojo PIN kodas

▪ Vėliau. Prireikus konfigūraciją galite pakeisti meniu struktūroje
arba apžvalgos nustatymuose.

Patyręs vartotojas PIN kodas yra 1234. Dabar vartotojui matomi
papildomi meniu elementai.

INFORMACIJA

Patyręs vartotojas

Pasibaigus sąrankos vediklio ciklui, vartotojo sąsaja
parodys apžvalgos ekraną ir paprašys patvirtinti.
Patvirtinus, sistema pasileis iš naujo ir bus parodytas
pagrindinis ekranas.
Prieiga prie nustatymų – lentelių legenda
Montuotojo nustatymus galite pasiekti dviem skirtingais būdais.
Tačiau abiem būdais galima pasiekti NE visus nustatymus. Jei taip
yra, atitinkamuose šio skyriaus lentelės stulpeliuose rašoma
Netaikoma.

1234
Vartotojo PIN kodas
Vartotojas PIN kodas yra 0000.
Vartotojas

0000
Prieiga prie montuotojo nustatymų
1

Montavimo vadovas
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Nustatykite vartotojo teisių lygį Montuotojas.
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6 Konfigūracija
2

Eikite į [9]: Montuotojo nustatymai.

6.2.2

Apžvalgos nustatymo modifikavimas

#

Pavyzdys: modifikuokite [1‑01] iš 15 į 20.

[7.2]

1 Nustatykite vartotojo teisių lygį Montuotojas. Žr.
"Vartotojo teisių lygio keitimas" 4
[ 18].

Pagal numatytąją nuostatą įjungtas vasaros laikas ir
nustatytas 24 valandų laiko formatas. Jei norite pakeisti
šiuos nustatymus, tai galite atlikti meniu struktūroje
(Vartotojo nustatymai > Laikas / data) įrenginiui
pradėjus veikti.

2 Eikite į [9.I]: Montuotojo nustatymai > Nustatymų
vietoje apžvalga.

05

0A

0

01

06

0B

1

02

07

0C

2

03

08

0D

3

04

09

0E

6.2.3

Sąrankos vediklis: sistema

Vidaus įrenginio tipas
Patalpose naudojamo įrenginio tipas yra rodomas, bet jo keisti
negalima.
Atsarginio šildytuvo tipas

4 Sukdami kairįjį reguliatorių pasirinkite antrą
nustatymo dalį

Atsarginis šildytuvas pritaikytas taip, kad jį būtų galima prijungti prie
plačiausiai naudojamų Europos elektros tinklų. Atsarginio šildytuvo
tipą būtina nustatyti vartotojo sąsajoje. Įrenginiuose su integruoti
atsarginiu šildytuvu šildytuvo tipą galima peržiūrėti, bet negalima
keisti.
#

1

00

05

0A

01 15

06

0B

02

07

0C

03

08

0D

04

09

0E

[9.3.1]

Kodas
[E‑03]

Buitinis karštas vanduo
Toliau pateiktas nustatymas apibrėžia, ar sistema gali ruošti buitinį
karštą vandenį ir kuris katilas naudojamas. Šis nustatymas tik
skaitomas.
#

1

05

0A

01 20

06

0B

02

07

0C

03

08

0D

04

09

0E

[9.2.1]

Kodas
[E‑05](a)
[E‑06](a)
[E‑07](a)
(a)

6 Paspaudę kairįjį reguliatorių patvirtinkite naują
nustatymą.
7 Paspaudus centrinį mygtuką grįžtama atgal į
pagrindinį ekraną.
INFORMACIJA
Pakeitus apžvalgos nustatymus ir grįžus į pagrindinį
ekraną, vartotojo sąsaja parodys iškylantįjį ekraną ir
paprašys iš naujo paleisti sistemą.
Patvirtinus, sistema pasileis iš naujo ir bus pritaikyti
neseniai padaryti pakeitimai.

6.2

Sąrankos vediklis

Pirmą kartų ĮJUNGUS sistemą, vartotojo sąsaja jus ves naudodama
sąrankos vediklį. Taip galėsite nustatyti svarbiausius pradinius
nustatymus. Tokiu būdu įrenginys galės tinkamai veikti. Vėliau, jei
reikia, galima nustatyti išsamiau per meniu struktūrą.

6.2.1
#
[7.1]

Aprašas
▪ 3: 6V
▪ 4: 9W

5 Sukdami dešinįjį reguliatorių keiskite reikšmę nuo 15
iki 20.
00

Aprašas

INFORMACIJA

—

3 Sukdami kairįjį reguliatorių pasirinkite pirmą
nustatymo dalį ir patvirtinkite, paspausdami
reguliatorių.

Kodas

Netaikoma Nustatomas vietos laikas ir data

Daugumą nustatymų galima sukonfigūruoti naudojant meniu
struktūrą. Jei dėl kokios nors priežasties reikia pakeisti nustatymą
naudojant apžvalgos nustatymus, tada apžvalgos nustatymus galima
iškviesti taip:

00

Sąrankos vediklis: laikas ir data

Aprašas
▪ Integruotas
Atsarginis šildytuvas taip pat bus
naudojamas
buitiniam
karštam
vandeniui šildyti.

Naudokite ne apžvalgos nustatymus, o meniu struktūrą.
Meniu struktūros nustatymas [9.2.1] pakeičia šiuos 3
apžvalgos nustatymus:
• [E-05]: ar sistema gali paruošti buitinį karštą vandenį?
• [E-06]: ar sistemoje sumontuotas buitinio karšto
vandens katilas?
• [E-07]: koks buitinio karšto vandens katilas
sumontuotas?

Avarinė situacija
Kai šiluminis siurblys neveikia, kaip avarinį galima naudoti atsarginį
šildytuvą. Tada jis perima šiluminę apkrovą automatiškai arba
nustačius rankiniu būdu.
▪ Kai pasirinkta Avarinė situacija nuostata Automatinis ir
sugenda šiluminis siurblys, atsarginis šildytuvas automatiškai
perima buitinio karšto vandens ruošą ir erdvės šildymą.
▪ Kai pasirinkta Avarinė situacija nuostata Neautomatinis ir
sugenda šiluminis siurblys, buitinio karšto vandens ruoša ir erdvės
šildymas sustabdomi.
Norėdami rankiniu būdu atkurti per vartotojo sąsają, eikite į
Gedimai pagrindinio meniu ekraną ir patvirtinkite, ar atsarginis
šildytuvas gali perimti šiluminę apkrovą.

Sąrankos vediklis: kalba
Kodas

Aprašas

Netaikoma Kalba

ETVZ16S18+23DA6V+9W
Daikin Altherma 3 H HT F
4P586459-1 – 2019.07

Montavimo vadovas

19

6 Konfigūracija
▪ Arba, kai nustatyta Avarinė situacija parinktis:

#

▪ autom. SH sumažinta/DHW įjungta, erdvės šildymas
sumažintas, bet buitinį karštą vandenį vis dar galima naudoti.

Kodas

[4.4]

[7‑02]

▪ autom. SH sumažinta/DHW išjungta, erdvės šildymas
sumažintas ir buitinio karšto vandens NĖRA.
▪ autom. SH įprasta/DHW išjungta, erdvės šildymas veikia
kaip įprastai, bet buitinio karšto vandens NĖRA.
Panašiai kaip Neautomatinis režimu, įrenginys gali perimti visą
apkrovą ir perduoti atsarginiam šildytuvui, jei vartotojas tokią
parinktį suaktyvina Gedimai pagrindinio meniu ekrane.

Aprašas
▪ 1: Dvi zonos
Dvi ištekančio vandens temperatūros
zonos. Pagrindinę ištekančio vandens
temperatūros zoną sudaro didesnės
galios šildymo įrenginiai ir maišymo
stotis,
paruošianti
norimos
temperatūros
ištekantį
vandenį.
Šildant:

Kad energijos sąnaudos neišaugtų, jei namuose ilgą laiką
nebūnama, rekomenduojame nustatyti Avarinė situacija parinktį
autom. SH sumažinta/DHW išjungta.
#

Kodas

[9.5.1]

[4-06]

a

Aprašas
▪ 0: Neautomatinis
c

▪ 1: Automatinis

b

▪ 2: autom.
įjungta

SH

sumažinta/DHW

▪ 3: autom.
išjungta

SH

sumažinta/DHW

▪ 4: autom.
išjungta

SH

a Papildoma IVT zona: aukščiausia
temperatūra
b Pagrindinė IVT zona: žemiausia
temperatūra

įprasta/DHW

c Maišymo stotis

INFORMACIJA

DĖMESIO

Automatinio avarinio režimo nustatymą galima nustatyti tik
vartotojo sąsajos meniu struktūroje.

Jei yra 2 zonos, svarbu, kad zona, kurioje vandens
temperatūra žemiausia, būtų sukonfigūruota kaip
pagrindinė zona, o zona, kurioje vandens temperatūra
aukščiausia – kaip papildoma zona. Taip nesukonfigūravus
sistemos, galima sugadinti šildymo įrenginius.

INFORMACIJA
Sugedus šiluminiam siurbliui ir esant pasirinktam Avarinė
situacija
nustatymui
Neautomatinis,
patalpos
apsaugos nuo šerkšno funkcija, grindų šildymo pagrindo
džiovinimo funkcija ir vandens vamzdžių apsaugos nuo
užšalimo funkcija išliks aktyvintos, net jei vartotojas
NEPATVIRTINA avarinio režimo.

DĖMESIO
Jei yra 2 zonos ir šildymo įrenginių tipai neteisingai
sukonfigūruoti, aukštos temperatūros vanduo gal būti
siunčiamas link žemos temperatūros šildymo įrenginio
(grindinio šildymo). Kad to išvengtumėte:

Zonų skaičius

▪ Sumontuokite karšto vandens vožtuvą/termostatinį
vožtuvą, kad karštesnis vanduo netekėtų link žemos
temperatūros šildymo įrenginio.

Sistema gali tiekti ištekantį vandenį iki 2 vandens temperatūrų zonų.
Konfigūruojant reikia nustatyti vandens zonų skaičių.
#
[4.4]

Kodas
[7‑02]

▪ Teisingai nustatykite pagrindinės zonos [2.7] ir
papildomos zonos [3.7] šildymo įrenginių tipus,
atsižvelgdami į prijungtą šildymo įrenginį.

Aprašas
▪ 0: Viena zona
Tik
viena
ištekančio
temperatūros zona:

vandens

PASTABA
Į sistemą galima integruoti viršslėgio vožtuvą. Turėkite
omenyje, kad šis vožtuvas gali būti nerodomas
iliustracijose.
Glikoliu užpildyta sistema

a

a Pagrindinė IVT zona

Šis nustatymas suteikia montuotojui galimybę nurodyti, ar sistema
užpildyta glikoliu ar vandeniu. Tai svarbu, jei glikolis naudojamas
vandens sistemai apsaugoti nuo užšalimo. Jei nustatymas parinktas
NETEISINGAI, skystis vamzdyne gali užšalti.
#
Netaikoma

Kodas
[E-0D]

Aprašas
Glikoliu užpildyta sistema: Ar
sistema užpildyta glikoliu?
▪ 0: Ne
▪ 1: Taip

6.2.4

Sąrankos vediklis: atsarginis šildytuvas

Atsarginis šildytuvas pritaikytas taip, kad jį būtų galima prijungti prie
plačiausiai naudojamų Europos elektros tinklų. Jei yra atsarginis
šildytuvas, vartotojo sąsajoje būtina nustatyti įtampą, sąranką ir
galią.
Montavimo vadovas

20

ETVZ16S18+23DA6V+9W
Daikin Altherma 3 H HT F
4P586459-1 – 2019.07

6 Konfigūracija
Kad tinkamai veiktų energijos matavimo ir (arba) sunaudojamos
galios kontrolės funkcija, reikia nustatyti atsarginio šildytuvo skirtingų
pakopų galias. Matuodami kiekvieno šildytuvo varžos vertę galite
nustatyti tikslią šildytuvo galią ir taip gausite daug tikslesnius
energijos duomenis.

6.2.5

Įtampa

Priklausomai nuo sistemos vandens talpos ir pagrindinės zonos
šildymo įrenginio tipo pagrindinės zonos pašildymas arba
atvėsinimas gali trukti ilgiau. Nustatymas Šilumos šaltinio tipas
gali kompensuoti šildymo/vėsinimo sistemos lėtumą arba greitumą
šildymo/vėsinimo ciklo metu. Nuo šio nustatymo priklauso
pagrindinės zonos tikslinis temperatūros skirtumas.

▪ 6V modelyje galima nustatyti:
▪ 230 V, 1 fazė
▪ 230 V, 3 fazės
▪ 9W modelyje ji yra fiksuota 400 V, 3 fazės.
#
[9.3.2]

Kodas
[5‑0D]

Aprašas
▪ 0: 230 V, 1 fazė
▪ 1: 230 V, 3 fazės
▪ 2: 400 V, 3 fazės

Čia galima pasirinkti svarbiausią pagrindinės ištekančio vandens
zonos nustatymą.
Šilumos šaltinio tipas

Valdant patalpos termostatu, Šilumos šaltinio tipas daro įtaką
maksimaliai norimos ištekančio vandens temperatūros moduliacijai ir
galimybei
naudoti
automatinį
vėsinimo/šildymo
pakeitimą,
priklausomai nuo patalpos aplinkos temperatūros.
Svarbu nustatymą Šilumos šaltinio tipas nustatyti teisingai ir
atsižvelgiant į savo sistemos išdėstymą.

Sąranka

#

Atsarginį šildytuvą galima konfigūruoti skirtingais būdais. Galima
pasirinkti tik 1 pakopos atsarginį šildytuvą arba 2 pakopų atsarginį
šildytuvą. Jei naudojamos 2 pakopos, antrosios pakopos galia
priklauso nuo šios nuostatos. Taip pat galima pasirinkti, kad
susidarius avarinei situacijai būtų naudojama didesnė antrosios
pakopos galia.
#
[9.3.3]

Sąrankos vediklis: pagrindinė zona

Kodas
[4‑0A]

Aprašas

Kodas

[2.7]

▪ 0: Grindinis šildymas

[2‑0C]

▪ 1: Ventiliatorinis konvektorius
▪ 2: Radiatorius
Šildymo įrenginio tipo nustatymas turi įtakos erdvės šildymo
nuostačių intervalui ir tiksliniam temperatūrų skirtumui šildant:
Aprašas

▪ 0: 1 relė

Erdvės šildymo
nustatymų
intervalas

▪ 1: 1 relė / 1+2 relė
▪ 2: 1 relė / 2 relė
▪ 3: 1 relė / 2 relė Avarinė situacija
1+2 relė
INFORMACIJA

0: Grindinis
šildymas

Kintamas

1: Ventiliatorinis Daugiausia 55°C
konvektorius

Kintamas

2: Radiatorius

Fiksuotas 10°C

Daugiausia 70°C

PASTABA
Radiatorių atveju vidutinė šildymo įrenginio temperatūra
bus žemesnė palyginti su grindiniu šildymu dėl fiksuoto
10°C
tikslinio
temperatūrų
skirtumo.
Norint
tai
kompensuoti, galima:

INFORMACIJA
Eksploatuojant įprastai, atsarginio šildytuvo antrosios
pakopos galia esant vardinei įtampai lygi [6‑03] + [6‑04].
INFORMACIJA

▪ Padidinti nuo oro priklausomos
temperatūros reikšmes [2.5].

Jei [4‑0A] = 3 ir veikia avarinis režimas, atsarginio šildytuvo
galios sąnaudos maksimalios ir lygios 2 × [6‑03] + [6‑04].

▪ Įgalinti ištekančio vandens temperatūros moduliaciją ir
padidinti maksimalią moduliaciją [2.C].

Tik sistemose su buitinio karšto vandens katilu: jei
nustatyta laikymo temperatūra viršija 50°C, Daikin
rekomenduoja NEIŠJUNGTI atsarginio šildytuvo antrosios
pakopos, nes tai pastebimai paveiks laiką, kurio įrenginiui
reikia pašildyti buitinio karšto vandens katilą.

Kodas

Aprašas
▪ Atsarginio šildytuvo pirmosios pakopos
galia esant vardinei įtampai.

Papildoma 2 našumo pakopa
#
[9.3.5]

Kodas
[6‑04]

norimas

Apibrėžia, kaip valdomas įrenginio veikimas. Yra 3 galimybės:
Valdiklis

Valdant šiuo būdu...

Ištekantis
vanduo

Įrenginio veikimas nustatomas pagal ištekančio
vandens temperatūrą, nepriklausomai nuo
esamos patalpos temperatūros ir/arba patalpos
šildymo ar vėsinimo užklausos.

Išorinis
patalpos
termostatas

Įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį
termostatą arba panašų įrenginį (pvz., šiluminio
siurblio konvektorių).

Patalpos
termostatas

Įrenginio veikimą lemia aplinkos temperatūra,
kurią nurodo speciali žmogaus komforto sąsaja
(BRC1HHDA naudojama kaip patalpos
termostatas).

1 našumo pakopa
[6‑03]

kreivės

Valdiklis

INFORMACIJA

[9.3.4]

Tikslinis
temperatūrų
skirtumas šildant

Daugiausia 55°C

Nustatymai [9.3.3] ir [9.3.5] yra susiję. Vieno nustatymo
pakeitimas turi įtakos kitam. Jei pakeičiate vieną,
patikrinkite, ar kitas yra toks, kaip tikitės.

#

Aprašas

Aprašas
▪ Atsarginio šildytuvo antrosios ir
pirmosios pakopų galių skirtumas
esant vardinei įtampai. Vardinė vertė
priklauso nuo atsarginio šildytuvo
konfigūracijos.

#
[2.9]

Kodas
[C‑07]

Aprašas
▪ 0: Ištekantis vanduo
▪ 1: Išorinis patalpos termostatas
▪ 2: Patalpos termostatas
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Nuostačio režimas

Nuostačio režimas

Veikiant Fiksuotas režimu, pageidaujama ištekančio vandens
temperatūra NEPRIKLAUSO nuo lauko aplinkos temperatūros.

Daugiau informacijos apie šią funkciją ieškokite "6.2.5 Sąrankos
vediklis: pagrindinė zona" 4
[ 21].

Veikiant Nuo
oro
priklausomas
šildymas,
fiksuotas
vėsinimas režimu, pageidaujama ištekančio vandens temperatūra:

[3.4]

#

Kodas

▪ priklauso nuo lauko aplinkos temperatūros šildant

▪ 1: Nuo
oro
priklausomas
šildymas, fiksuotas vėsinimas

▪ NEPRIKLAUSO nuo lauko aplinkos temperatūros vėsinant
Veikiant Nuo oro priklausomas veikimas režimu, pageidaujama
ištekančio vandens temperatūra priklauso nuo lauko aplinkos
temperatūros.
#

Kodas

Aprašas

Netaikoma Nuostačio režimas

[2.4]

▪ 2: Nuo oro priklausomas veikimas
Pasirinkus Nuo oro priklausomas šildymas, fiksuotas
vėsinimas arba Nuo oro priklausomas veikimas, kitas ekranas
bus išsamus ekranas su nuo oro priklausomomis kreivėmis. Taip pat
žr. "6.3 Nuo oro priklausoma kreivė" 4
[ 23].

▪ 0: Fiksuotas

Grafikas

▪ 1: Nuo
oro
priklausomas
šildymas, fiksuotas vėsinimas

Rodo, ar pageidaujama ištekančio vandens temperatūra atitinka
planą. Taip pat žr. "6.2.5 Sąrankos vediklis: pagrindinė zona" 4
[ 21].

▪ 2: Nuo oro priklausomas veikimas
Kai veikia nuo oro priklausomas režimas, esant žemai lauko
temperatūrai, vanduo bus šiltesnis ir atvirkščiai. Naudojant nuo oro
priklausomą režimą, vartotojas gali padidinti arba sumažinti vandens
temperatūrą daugiausia 10°C.

#

▪ Jei naudojamas Nuo
oro
priklausomas
veikimas IVT
nuostačio režimas, veiksmai pagal planą apima iš anksto
nustatytus arba vartotojo nurodytus pageidaujamus perjungimus.
Kodas

Aprašas

6.2.7

Sąrankos vediklis: katilas
INFORMACIJA
Kad katilą būtų galima atšildyti, rekomenduojama minimali
30°C katilo temperatūra.

Šildymo režimas
Buitinį karštą vandenį galima paruošti 3 skirtingais būdais. Jie
skiriasi vienas nuo kito pageidaujamos katilo temperatūros
nustatymo būdu ir kaip įrenginys ją palaiko.
#
[5.6]

Kodas
[6-0D]

Netaikoma ▪ 0: Ne

[2.1]

▪ 1: Grafikas + pašildymas: buitinio
karšto vandens katilas šildomas pagal
planą, o tarp planinių šildymo ciklų
galima pakartotinai pašildyti.

Sąrankos vediklis: papildoma zona

Čia galima pasirinkti svarbiausią papildomos ištekančio vandens
zonos nustatymą.

▪ 2: Tik
grafikas: buitinio karšto
vandens katilą galima šildyti TIK pagal
planą.

Šilumos šaltinio tipas
Daugiau informacijos apie šią funkciją ieškokite "6.2.5 Sąrankos
vediklis: pagrindinė zona" 4
[ 21].
#
[3.7]

Kodas
[2‑0D]

Aprašas
Šildymo režimas
▪ 0: Tik pašildymas: leidžiama tik
pašildyti.

▪ 1: Taip

6.2.6

Aprašas
▪ 1: Taip

Rodo, ar pageidaujama ištekančio vandens temperatūra atitinka
planą. IVT nuostačio režimo [2.4] įtaka:
▪ Jei naudojamas Fiksuotas IVT nuostačio režimas, veiksmai
pagal planą atliekami atsižvelgiant į iš anksto nustatytas arba
vartotojo nurodytas ištekančio vandens temperatūros reikšmes.

Kodas
Netaikoma ▪ 0: Ne

[3.1]

Grafikas

#

Aprašas

Netaikoma ▪ 0: Fiksuotas

Aprašas
▪ 0: Grindinis šildymas

Daugiau informacijos rasite eksploatavimo vadove.
Komforto nuostatis

Valdiklis

Taikoma tik kai buitinis karštas vanduo ruošiamas pagal Tik
grafikas arba Grafikas + pašildymas. Programuodami planą
galite pasinaudoti iš anksto nustatytu komforto nuostačiu. Kai vėliau
norėsite pakeisti laikymo nuostatį, tai reikės padaryti tik vienoje
vietoje.

Čia rodomas valdymo tipas, bet jo pakeisti negalima. Jį lemia
pagrindinės zonos valdymo tipas. Daugiau informacijos apie funkciją
ieškokite "6.2.5 Sąrankos vediklis: pagrindinė zona" 4
[ 21].

Katilas bus šildomas, kol bus pasiekta laikymo komforto
temperatūra. Tai yra aukščiausia pageidaujama temperatūra, kai
suplanuotas komforto išlaikymo veiksmas.

▪ 1: Ventiliatorinis konvektorius
▪ 2: Radiatorius

#
[3.9]

Kodas

Aprašas

Netaikoma ▪ 0: pagal Ištekantis
vanduo, jei
pagrindinės zonos valdymo tipas yra
pagal Ištekantis vanduo.
▪ 1: pagal Išorinis
patalpos
termostatas, jei pagrindinės zonos
valdymo tipas yra pagal Išorinis
patalpos
termostatas
arba
Patalpos termostatas.

Montavimo vadovas
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Be to, galima užprogramuoti šildymo sustabdymą. Ši funkcija
išjungia katilo šildymą, net jei nustatyta temperatūra NEBUVO
pasiekta. Užprogramuokite šildymo sustabdymą tik kai katilo
šildymas visiškai nepageidaujamas.
#
[5.2]

Kodas
[6‑0A]

Aprašas
Komforto nuostatis
▪ 30°C~[6‑0E]°C
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Ekonomijos nuostatis

INFORMACIJA

Taupaus šildymo temperatūra atitinka žemesnę pageidaujamą
katilo temperatūrą. Tai yra pageidaujama temperatūra, kai
suplanuotas taupus šildymas (pageidautina dieną).

Norėdami, kad sistemos veikimas priklausytų nuo oro,
teisingai sukonfigūruokite pagrindinės zonos, papildomos
zonos ar katilo nuostatį. Žr. "6.3.4 Nuo oro priklausomų
kreivių naudojimas" 4
[ 24].

#

Kodas

[5.3]

[6‑0B]

Aprašas
Ekonomijos nuostatis
▪ 30°C~min(50,[6‑0E])°C

Pageidaujama pašildymo katilo temperatūra, naudojama:
▪ Grafikas + pašildymas režimu, veikiant pašildymo režimui:
užtikrinama minimali katilo temperatūra nustatoma pagal
Pašildymo
nuostatis, iš jo atėmus pašildymo histerezės
reikšmę. Katilo temperatūrai nukritus žemiau šios reikšmės,
katilas šildomas.
▪ komfortiško šildymo metu, teikiant pirmenybę buitinio karšto
vandens ruošai. Kai katilo temperatūra viršija šią reikšmę, buitinio
karšto vandens ruoša ir patalpų šildymas/vėsinimas vykdomi
nuosekliai.
Kodas

[5.4]

[6-0C]

2 taškų kreivė

Apibrėžkite nuo oro priklausomą kreivę su šiais dviem nuostačiais:

Pašildymo nuostatis

#

6.3.2

Aprašas

▪ Nuostatis (X1, Y2)
▪ Nuostatis (X2, Y1)
Pavyzdys

a
Y2

Y1

Pašildymo nuostatis

X1

▪ 30°C~min(50,[6‑0E])°C

6.3

Nuo oro priklausoma kreivė

6.3.1

Kas yra nuo oro priklausoma kreivė?

Punktas
a

Nuo oro priklausomas veikimas
Įrenginio veikimas "priklauso nuo oro", jei pageidaujama ištekančio
vandens temperatūra arba katilo temperatūra automatiškai
nustatoma pagal lauko temperatūrą. Todėl jis prijungiamas prie
temperatūros jutiklio, esančio ant pastato šiaurinės sienos. Jei lauko
temperatūra krenta arba kyla, įrenginys iškart tai kompensuoja.
Todėl įrenginiui nereikia laukti termostato atsako, kad padidintų arba
sumažintų ištekančio vandens arba katilo temperatūrą. Kadangi jis
reaguoja greičiau, išvengiama didelių vidaus temperatūros bei
vandens temperatūros čiaupuose kilimų ir kritimų.

X2
Aprašas

Pasirinkta nuo oro priklausoma zona:
▪

: pagrindinės arba papildomos zonos šildymas

▪

: pagrindinės arba papildomos zonos vėsinimas

▪

: buitinis karštas vanduo

X1, X2

Lauko aplinkos temperatūros pavyzdžiai

Y1, Y2

Pageidaujamos katilo temperatūros arba ištekančio
vandens temperatūros pavyzdžiai. Piktograma atitinka
tos zonos šildymo įrenginį:

Pranašumas

▪

: grindinis šildymas

▪

: ventiliatorinis konvektorius

▪

: radiatorius

▪

: buitinio karšto vandens katilas

Nuo oro priklausomas veikimas sumažina energijos sąnaudas.
Nuo oro priklausoma kreivė

Galimi veiksmai ekrane

Kad įrenginys galėtų kompensuoti temperatūros skirtumus, jis veikia
pagal nuo oro priklausomą kreivę. Ši kreivė apibrėžia, kokia turi būti
katilo arba ištekančio vandens temperatūra esant skirtingoms lauko
temperatūros vertėms. Kreivės nuolydis priklauso nuo tokių vietos
sąlygų kaip klimatas ir namo izoliacija, todėl montuotojas arba
vartotojas turi pakoreguoti kreivę.

Eiti per temperatūros reikšmes.
Pakeisti temperatūrą.
Pereiti prie kitos temperatūros.
Patvirtinti pakeitimus ir tęsti.

Nuo oro priklausomos kreivės tipai
Yra du nuo oro priklausomų kreivių tipai:

6.3.3

▪ 2 taškų kreivė

Nuolydis ir poslinkis

▪ Nuolydžio-poslinkio kreivė

Apibrėžkite nuo oro priklausomą kreivę pagal jos nuolydį ir poslinkį:

Kurio tipo kreivę naudoti koregavimui priklauso nuo jūsų asmeninio
pasirinkimo.
Žr.
"6.3.4
Nuo
oro
priklausomų
kreivių
naudojimas" 4
[ 24].

▪ Pakeiskite nuolydį, kad ištekančio vandens temperatūra skirtingai
didėtų arba mažėtų esant skirtingoms aplinkos temperatūros
vertėms. Pavyzdžiui, jei ištekančio vandens temperatūra bendrai
yra tinkama, bet esant žemai aplinkos temperatūrai – per žema,
padidinkite nuolydį, kad ištekančio vandens temperatūra būtų tuo
labiau didinama kuo labiau mažėja aplinkos temperatūra.

Tinkamumas
Nuo oro priklausoma kreivė tinkama:
▪ Pagrindinė zona – šildymas
▪ Pagrindinė zona – vėsinimas
▪ Papildoma zona – šildymas

Nuolydžio-poslinkio kreivė

▪ Pakeiskite poslinkį, kad ištekančio vandens temperatūra vienodai
didėtų arba mažėtų esant skirtingoms aplinkos temperatūros
vertėms. Pavyzdžiui, jei ištekančio vandens temperatūra visada
šiek tiek per žema esant skirtingoms aplinkos temperatūros

▪ Papildoma zona – vėsinimas
▪ Katilas
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vertėms, paslinkite kreivę į viršų, kad esant visoms aplinkos
temperatūros vertėms ištekančio vandens temperatūra padidėtų
vienodai.

Galimi veiksmai ekrane
Pasirenkamas nuolydis arba poslinkis.
Padidinamas arba sumažinamas nuolydis arba
poslinkis.

Pavyzdžiai
Nuo oro priklausoma kreivė, kai pasirinktas nuolydis:

a

Kai pasirinktas nuolydis: nustatomas nuolydis ir
pereinama prie poslinkio.

c
e

b

Kai pasirinktas poslinkis: nustatomas poslinkis.

d

Patvirtinami pakeitimai ir grįžtama į submeniu.

Y4

6.3.4

Y3
Y2
Y1

Nuo oro priklausomų kreivių naudojimas

Sukonfigūruokite nuo oro priklausomas kreives pagal tolesnius
nurodymus:
Nustatymo režimo apibrėžimas

X1

X2

Norint naudoti nuo oro priklausomą kreivę, reikia apibrėžti teisingą
nustatymo režimą:

Nuo oro priklausoma kreivė, kai pasirinktas poslinkis:

a

Eikite į nustatymo režimą …

c
e

b

d
Y4
Y3
Y2
Y1

Nustatykite nustatymo režimą
…

Pagrindinė zona – šildymas
[2.4] Pagrindinė zona >
Nuostačio režimas

Nuo oro priklausomas
šildymas, fiksuotas
vėsinimas ARBA Nuo oro
priklausomas veikimas

Pagrindinė zona – vėsinimas

X1

X2

[2.4] Pagrindinė zona >
Nuostačio režimas

Nuo oro priklausomas
veikimas

Papildoma zona – šildymas
Punktas

Aprašas

a

NOP kreivė prieš pakeitimus.

b

NOP kreivė po pakeitimų (kaip pavyzdys):
▪ Pakeitus nuolydį, nauja pageidaujama temperatūra X1
taške netolygiai didesnė negu pageidaujama
temperatūra X2 taške.

Papildoma zona – vėsinimas

▪ Pakeitus poslinkį, nauja pageidaujama temperatūra
X1 taške tolygiai didesnė kaip ir pageidaujama
temperatūra X2 taške.

Katilas

[3.4] Papildoma zona >
Nuostačio režimas
[5.B] Katilas > Nuostačio
režimas

Nuo oro priklausomas
šildymas, fiksuotas
vėsinimas ARBA Nuo oro
priklausomas veikimas
Nuo oro priklausomas
veikimas
Nuo oro priklausomas
veikimas

c

Nuolydis

d

Poslinkis

Nuo oro priklausomos kreivės tipo pakeitimas

e

Pasirinkta nuo oro priklausoma zona:

Norėdami pakeisti visų zonų ir katilo tipą, eikite į [2.E] Pagrindinė
zona > PNO kreivės tipas.

X1, X2

▪

: pagrindinės arba papildomos zonos šildymas

▪

: pagrindinės arba papildomos zonos vėsinimas

▪

: buitinis karštas vanduo

Lauko aplinkos temperatūros pavyzdžiai

Y1, Y2, Pageidaujamos katilo temperatūros arba ištekančio
Y3, Y4 vandens temperatūros pavyzdžiai. Piktograma atitinka
tos zonos šildymo įrenginį:
▪

: grindinis šildymas

▪

: ventiliatorinis konvektorius

▪

: radiatorius

▪

: buitinio karšto vandens katilas

Montavimo vadovas
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[3.4] Papildoma zona >
Nuostačio režimas

Peržiūrėti, koks tipas pasirinktas, taip pat galima šiuo būdu:
▪ [3.C] Papildoma zona > PNO kreivės tipas
▪ [5.E] Katilas > PNO kreivės tipas
Nuo oro priklausomos kreivės pakeitimas
Zona

Eikite į …

Pagrindinė zona – šildymas

[2.5] Pagrindinė zona >
Šildymo NOP kreivė

Pagrindinė zona – vėsinimas

[2.6] Pagrindinė zona >
Vėsinimo NOP kreivė

Papildoma zona – šildymas

[3.5] Papildoma zona >
Šildymo NOP kreivė

Papildoma zona – vėsinimas

[3.6] Papildoma zona >
Vėsinimo NOP kreivė

Katilas

[5.C] Katilas > PNO kreivė
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Kai [C‑07]=2 (RT control (RT valdymas))

INFORMACIJA
Maksimalus ir minimalus nuostačiai
Negalima sukonfigūruoti kreivės, kurios temperatūros yra
aukštesnės arba žemesnės negu tai zonai arba katilui
nustatyti maksimalus ir minimalus nuostačiai. Pasiekus
maksimalų arba minimalų nuostatį, kreivė eina tiesiai.

Vidaus įrenginio
vartotojo sąsaja

Speciali žmogaus
komforto sąsaja
(BRC1HHDA
naudojama kaip
patalpos termostatas)
pagrindinėje zonoje

Išorinis patalpos
termostatas
papildomoje zonoje

Nuo oro priklausomos kreivės tikslinimas: nuolydžio-poslinkio
kreivė
Tolesnėje lentelėje aprašyta, kaip patikslinti zonos arba katilo nuo
oro priklausomą kreivę:
Jaučiate, kad …

Tikslinkite naudodami
nuolydį ir poslinkį:

Esant įprastai
lauko
temperatūrai …

Esant žemai lauko
temperatūrai …

Nuolydis

Poslinkis

GERAI

Šalta

↑

—

GERAI

Karšta

↓

—

Šalta

GERAI

↓

↑

Šalta

Šalta

—

↑

Šalta

Karšta

↓

↑

Karšta

GERAI

↑

↓

Karšta

Šalta

↑

↓

Karšta

Karšta

—

↓

Kai [C‑07]=1 (Ext RT control (Išor. RT valdymas))
Vidaus įrenginio
vartotojo sąsaja

Išorinis patalpos
termostatas
pagrindinėje zonoje

Išorinis patalpos
termostatas
papildomoje zonoje

Nuo oro priklausomos kreivės tikslinimas: 2 taškų kreivė
Tolesnėje lentelėje aprašyta, kaip patikslinti zonos arba katilo nuo
oro priklausomą kreivę:
Jaučiate, kad …
Esant įprastai
lauko
temperatūrai …

Esant žemai lauko Y2(a)
temperatūrai …

GERAI

Šalta

6.4

↑

Y1(a)

X1(a)

X2(a)

—

↑

—

GERAI

Karšta

↓

—

↓

—

Šalta

GERAI

—

↑

—

↑

Šalta

Šalta

↑

↑

↑

↑

Šalta

Karšta

↓

↑

↓

↑

Karšta

GERAI

—

↓

—

↓

Karšta

Šalta

↑

↓

↑

↓

Karšta

Karšta

↓

↓

↓

↓

(a)

PASTABA

Tikslinkite naudodami
nustatymus:

Jei naudojamas išorinis patalpos termostatas, jis valdys
patalpos apsaugą nuo šerkšno. Tačiau patalpos apsauga
nuo šerkšno galima tik tada, jei [C.2] Patalpų
šildymas / vėsinimas yra ĮJUNGTAS.
#
[2.A]

Kodas
[C–05]

▪ 1: 1 kontaktas: naudojamas išorinis
patalpos termostatas gali tik siųsti
termostato
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO
būseną. Šildymo ar vėsinimo poreikis
neskiriamas.
▪ 2: 2 kontaktai: naudojamas išorinis
patalpos termostatas gali siųsti atskirą
šildymo/vėsinimo
termostato
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO būseną.

Žr. "6.3.2 2 taškų kreivė" 4
[ 23].

Nustatymų meniu

Aprašas
Išorinio patalpos termostato tipas, skirtas
pagrindinei zonai:

6.4.2

Papildoma zona

Papildomus nustatymus galima pasirinkti naudojant pagrindinio
meniu ekraną ir jo submeniu. Čia pateikiami svarbiausi nustatymai.

Termostato tipas

6.4.1

Taikoma tik valdant išoriniu patalpos termostatu. Daugiau
informacijos apie funkciją ieškokite "6.4.1 Pagrindinė zona" 4
[ 25].

Pagrindinė zona

#

Termostato tipas
Taikoma tik valdant išoriniu patalpos termostatu.

[3.A]

Kodas
[C–06]

Galimi tokios įrenginio valdymo deriniai (netaikoma, kai [C‑07]=0):

Aprašas
Išorinio patalpos termostato tipas, skirtas
papildomai zonai:
▪ 1: 1 kontaktas
▪ 2: 2 kontaktai

6.4.3

Informacija

Atstovo informacija
Čia montuotojas gali įrašyti savo kontaktinį numerį.
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6 Konfigūracija
#
[8.3]

Kodas

Montavimo vadovas
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Aprašas

Netaikoma Numeris, kuriuo gali skambinti su
problemomis susidūrę vartotojai.
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6 Konfigūracija
6.5

Meniu struktūra: montuotojo nustatymų apžvalga

[9] Montuotojo nustatymai
Sąrankos vediklis
Buitinis karštas vanduo
Atsarginis šildytuvas
Avarinė situacija
Balansavimas
Vandens vamzdžių užšalimo prevencija
Lengvatinio tarifo maitinimo šaltinis
Elektros energijos suvartojimo valdymas
Energijos matavimas
Jutikliai
Bivalentinis
Pavojaus signalų išvestis
Automatinis paleidimas iš naujo
Elektros energijos taupymo funkcija
Išjungti apsaugos funkcijas
Priverstinis atšildymas
Nustatymų vietoje apžvalga
Eksportuoti MMI nustatymus

[9.2] Buitinis karštas vanduo
Buitinis karštas vanduo
DHW siurblys
DHW siurblio grafikas
Saulės sistemos
[9.3] Atsarginis šildytuvas
Atsarginio šildytuvo tipas
Įtampa
Sąranka
1 našumo pakopa
Papildoma 2 našumo pakopa
Pusiausvyra
Pusiausvyros temperatūra
Eksploatavimas
[9.6] Balansavimas
Patalpų šildymo prioritetas
Prioritetinė temperatūra
BSH poslinkio nuostata
Apsaugos nuo dažnų įjungimų laikmatis
Minimalios veikimo trukmės laikmatis
Maksimalios veikimo trukmės laikmatis
Papildomas laikmatis
[9.8] Lengvatinio tarifo maitinimo šaltinis
Lengvatinio tarifo maitinimo šaltinis
Šildytuvo leidimas
Siurblio leidimas
[9.9] Elektros energijos suvartojimo valdymas

(*)
(*)

Elektros energijos suvartojimo valdymas
Tipas
Riba
1 riba
2 riba
3 riba
4 riba
Prioritetinis šildytuvas
BBR16 aktyvinimas
BBR16 galios riba

[9.A] Energijos matavimas
1 elektros skaitiklis
2 elektros skaitiklis
[9.B] Jutikliai
Išorinis jutiklis
Išor. apl. jutiklio nuokrypis
Vidutinis laikas
[9.C] Bivalentinis
Bivalentinis
Katilo efektyvumas
Temperatūra
Histerezė

(*)

Taikoma tik švedų kalba.

INFORMACIJA
Saulės energijos rinkinio nustatymai rodomi, bet NĖRA
taikomi šiam įrenginiui. Nustatymų NEGALIMA naudoti ar
keisti.
INFORMACIJA
Atsižvelgiant į pasirinktus montuotojo nustatymus ir
įrenginio tipą, nustatymai bus matomi/nematomi.
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7 Paruošimas naudoti

7

Išorinė instaliacija sumontuota pagal šį dokumentą ir
taikomus teisės aktus:

Paruošimas naudoti

▪ Tarp vietinio maitinimo tinklo skydo ir lauke naudojamo
įrenginio

PASTABA
Bendrasis įdiegimo į eksploataciją kontrolinis sąrašas.
Be šiame skyriuje pateiktų įdiegimo į eksploataciją
nurodymų portale Daikin Business Portal taip pat yra ir
bendrasis įdiegimo į eksploataciją kontrolinis sąrašas
(būtinas autentifikavimas).

▪ Tarp patalpose ir lauke naudojamų įrenginių
▪ Tarp vietinio maitinimo tinklo skydo ir patalpose
naudojamo įrenginio
▪ Tarp patalpose naudojamo įrenginio ir vožtuvų (jei yra)

Bendrąjį įdiegimo į eksploataciją kontrolinį sąrašą,
papildantį šiame skyriuje pateiktus nurodymus, galima
naudoti įdiegimo į eksploataciją ir perdavimo vartotojui
metu kaip gaires bei ataskaitų teikimo šabloną.

▪ Tarp patalpose naudojamo įrenginio ir patalpos
termostato (jei yra)
Sistema tinkamai įžeminta, o įžeminimo gnybtai užveržti.

PASTABA

Saugikliai arba vietiniai apsaugos įtaisai turi būti
įrengiami pagal šį dokumentą ir NEAPEITI.

Įrenginį galima eksploatuoti TIK su veikiančiais
termistoriais ir (arba) slėgio jutikliais (jungikliais). Priešingu
atveju gali sudegti kompresorius.

Maitinimo
šaltinio
įtampa
atitinka
identifikacinėje etiketėje nurodytą įtampą.

įrenginio

Jungiklių dėžutėje NĖRA atsilaisvinusių jungčių arba
sugedusių elektros komponentų.

PASTABA

Patalpose ir lauke naudojamų įrenginių viduje NĖRA
sugadintų komponentų arba suspaustų vamzdžių.
Atsarginio šildytuvo pertraukiklis F1B (įsigyjamas
atskirai) yra ĮJUNGTAS.

Įsitikinkite, kad abu oro išleidimo vožtuvai (vienas
magnetiniame filtre ir vienas atsarginiame šildytuve) yra
atviri.

Sumontuoti tinkamo dydžio ir tinkamai izoliuoti vamzdžiai.
Patalpose
nuotėkio.

Visi automatinio oro išleidimo vožtuvai po įdiegimo į
eksploataciją turi likti atviri.

Patalpose naudojamas įrenginys tinkamai pritvirtintas.
Lauke naudojamas įrenginys tinkamai pritvirtintas.

Montavimo vadovas
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vandens

Atidarytas slėgio mažinimo vožtuvas išleidžia vandenį.
Buitinio karšto vandens katilas visiškai pripildytas.

7.2

Kontrolinis sąrašas pradedant
eksploatuoti
Minimalus srauto intensyvumas veikiant atsarginiam
šildytuvui/atšildymui užtikrinamas visomis sąlygomis. Žr.
“Vandens tūrio ir srauto stiprumo tikrinimas” dalyje
"4.1 Vandentiekio vamzdyno paruošimas" 4
[ 7].
Oro išleidimas.
Bandomasis paleidimas.

Kontrolinis sąrašas prieš
eksploatacijos pradžią

Sumontavę bloką, pirmiausia patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
Atlikus visus patikrinimus, įrenginį reikia uždaryti. Uždarę įjunkite
įrenginį.
Perskaitėte visas montavimo instrukcijas, kaip aprašyta
montuotojo informaciniame vadove.

NĖRA

Automatinio oro išleidimo vožtuvai atviri.

Praėjus 12 valandų po pirmo įjungimo įrenginys
automatiškai nustato Išjungti apsaugos funkcijas
reikšmę Ne, išjungia "montuotojo vietoje" režimą ir įjungia
apsaugines funkcijas. Jeigu – po pirmojo diegimo –
montuotojas dar kartą apsilanko vietoje, jis turi
rankiniu būdu nustatyti Išjungti apsaugos funkcijas
reikšmę Taip.

7.1

įrenginyje

Uždarymo vožtuvai tinkamai sumontuoti ir visiškai
atidaryti.

INFORMACIJA
Programinėje įrangoje veikia režimas "montuotojas
vietoje" ([9.G]: Išjungti apsaugos funkcijas), kuris
išjungia automatinį įrenginio veikimą. Montuojant pirmą
kartą, nustatymas Išjungti apsaugos funkcijas pagal
numatytuosius nustatymus yra Taip, t. y. automatinis
veikimas išjungtas. Tada visos apsauginės funkcijos yra
išjungtos. Norėdami įjungti automatinį veikimą ir
apsaugines funkcijas, Išjungti apsaugos funkcijas
nustatykite į Ne.

naudojame

Pavaros bandomasis paleidimas.
Grindų pagrindo džiovinimo funkcija
Grindų pagrindo džiovinimo funkcija paleista (jei reikia).

7.2.1

Mažiausio srauto intensyvumo
patikrinimas

Privaloma procedūra papildomai zonai
1 Pagal vandens sistemos konfigūraciją patikrinkite,
kuriuos erdvės šildymo kontūrus gali uždaryti
mechaniniai, elektroniniai ar kitokie vožtuvai.

—

2 Uždarykite visus erdvės šildymo kontūrus, kuriuos
galima uždaryti (žr. ankstesnį veiksmą).

—

3 Atlikite siurblio bandomąjį paleidimą (žr.
"7.2.4 Pavaros bandomasis paleidimas" 4
[ 29]).

—
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7 Paruošimas naudoti
4 Kad pasiektumėte minimalų reikalingą+2 l/min.
srauto intensyvumą, nuskaitykite srauto
intensyvumą(a) ir pakeiskite apėjimo vožtuvo
nustatymą.
(a)

—

Bandomasis
paleisimas
temperatūros zonai.

Per siurblio bandomąjį paleidimą įrenginys gali veikti
mažesniu nei minimalus reikalingas srauto
intensyvumas.

Rekomenduojama procedūra papildomai zonai

Papildomos zonos siurblys užtikrina, kad būtų
garantuojamas tinkamam įrenginio veikimui būtinas
minimalus srauto intensyvumas.
1 Pagal vandens sistemos konfigūraciją patikrinkite,
kuriuos erdvės šildymo kontūrus gali uždaryti
mechaniniai, elektroniniai ar kitokie vožtuvai.

—

2 Uždarykite visus erdvės šildymo kontūrus, kuriuos
galima uždaryti (žr. ankstesnį veiksmą).

—

3 Sukurkite termostato užklausą tik pagrindinei zonai.

—

4 Palaukite 1 minutę, kol įrenginys stabilizuosis.

—

5 Jei papildomas siurblys vis dar teikia pagalbą
(ŠVIEČIA žalias šviesos diodas ant siurblio dešinėje
pusėje), didinkite srautą, kol papildomas siurblys
nebeteiks pagalbos (šviesos diodas UŽGĘSTA).

—

1 Nustatykite vartotojo teisių lygį Montuotojas. Žr.
"Vartotojo teisių lygio keitimas" 4
[ 18].

—

2 Eikite į [A.1]: Įdiegimas į eksploataciją >
Bandomasis paleidimas.

4 Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI.
Rezultatas: Pradedamas bandomasis paleidimas.
Jis automatiškai sustabdomas, kai užbaigiamas
(±30 min).
—

1 Meniu eikite į Sustabdyti bandomąjį
paleidimą.

Ištekančio vandens ir katilo temperatūros stebėjimas
Jei įrenginys buvo tinkamai sumontuotas, per bandymą jis pasileis
pasirinktu veikimo režimu. Bandomuoju paleidimo metu galima
patikrinti, ar įrenginys tinkamai veikia, stebint jo ištekamojo vandens
temperatūrą (šildymo/vėsinimo režimu) ir katilo temperatūrą (buitinio
karšto vandens režimu).
Kaip stebėti temperatūrą:

—

1 Meniu eikite į Jutikliai.
2 Pasirinkite informaciją apie temperatūrą.

7.2.4

25 l/min.

Pavaros bandomasis paleidimas

Sąlygos: Įsitikinkite, kad visi režimai išjungti. Eikite į [C]:
Eksploatavimas ir išjunkite Patalpa, Patalpų šildymas /
vėsinimas ir Katilas veikimą.

Oro išleidimas

Sąlygos: Įsitikinkite, kad visi režimai išjungti. Eikite į [C]:
Eksploatavimas ir išjunkite Patalpa, Patalpų šildymas /
vėsinimas ir Katilas veikimą.
—

Tikslas
Atlikite pavaros bandomąjį paleidimą, kad būtų galima patvirtinti
skirtingų pavarų veikimą. Pavyzdžiui, pasirinkus Siurblys, prasidės
siurblio bandomasis paleidimas.
1 Nustatykite vartotojo teisių lygį "Montuotojas". Žr.
"Vartotojo teisių lygio keitimas" 4
[ 18].

2 Eikite į [A.3]: Įdiegimas į eksploataciją > Oro
išleidimas.

—

2 Eikite į [A.2]: Įdiegimas į eksploataciją >
Vykdymo elemento bandomasis paleidimas.

3 Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI.

3 Pasirinkite bandymą iš sąrašo. Pavyzdys:
Siurblys.

Rezultatas: Pradedamas oro išleidimas. Procesas
pasibaigia automatiškai, pasibaigus oro išleidimo
ciklui.
Norėdami rankiniu būdu sustabdyti oro išleidimą:

papildomai

2 Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI.

Minimalus reikalingas srauto intensyvumas

1 Nustatykite vartotojo teisių lygį "Montuotojas". Žr.
"Vartotojo teisių lygio keitimas" 4
[ 18].

tik

Norėdami rankiniu būdu sustabdyti bandymą:

6 Eikite į [8.4.A]: Informacija > Jutikliai >
Srautas.

7.2.2

taikomas

3 Pasirinkite bandymą iš sąrašo. Pavyzdys:
Šildymas.

INFORMACIJA

7 Kad pasiektumėte minimalų reikalingą+2 l/min.
srauto intensyvumą, nuskaitykite srauto intensyvumą
ir pakeiskite apėjimo vožtuvo nustatymą.

INFORMACIJA

4 Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI.
—

1 Eikite į Sustabdyti oro išleidimą.
2 Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI.
INFORMACIJA
Atliekant ir rankinį, ir automatinį oro išleidimą, kaskart
paleidus oro išleidimą oras išleidžiamas iš 1 temperatūros
zonos. Norint išleisti orą iš kitos temperatūros zonos, oro
išleidimo funkciją reikia paleisti iš naujo. Išleidžiant orą
pirmą kartą, oras bus išleistas iš pagrindinės temperatūros
zonos.

Rezultatas: Pradedamas pavaros bandomasis
paleidimas. Jis automatiškai sustabdomas, kai
užbaigiamas (±30 min).
Norėdami rankiniu būdu sustabdyti bandymą:

—

1 Meniu eikite į Sustabdyti bandomąjį
paleidimą.
2 Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI.

Galimi pavaros bandomieji paleidimai
▪ Atsarginis šildytuvas 1 bandymas
▪ Atsarginis šildytuvas 2 bandymas

7.2.3

Kaip atlikti bandomąjį paleidimą

Sąlygos: Įsitikinkite, kad visi režimai išjungti. Eikite į [C]:
Eksploatavimas ir išjunkite Patalpa, Patalpų šildymas /
vėsinimas ir Katilas veikimą.

▪ Siurblys bandymas
INFORMACIJA
Prieš bandomąjį paleidimą būtinai išleiskite visą orą. Be to,
per bandomąjį paleidimą netrikdykite vandens srauto.
▪ Uždarymo vožtuvas bandymas
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8 Perdavimas vartotojui
▪ Nuvedimo vožtuvas bandymas

▪ Paaiškinkite vartotojui, kaip tinkamai eksploatuoti sistemą ir ką
daryti kilus problemų.

▪ Bivalentinis signalas bandymas

▪ Parodykite vartotojui, kokius įrenginio priežiūros darbus jis gali
atlikti.

▪ Pavojaus signalų išvestis bandymas
▪ C/H signalas bandymas

▪ Papasakokite vartotojui, kaip taupyti energiją eksploatavimo
vadove nurodytais būdais.

▪ DHW siurblys bandymas

7.2.5

Grindų šildymo pagrindo džiovinimas

Sąlygos: Įsitikinkite, kad visi režimai išjungti. Eikite į [C]:
Eksploatavimas ir išjunkite Patalpa, Patalpų šildymas /
vėsinimas ir Katilas veikimą.
1 Nustatykite vartotojo teisių lygį "Montuotojas". Žr.
"Vartotojo teisių lygio keitimas" 4
[ 18].

—

2 Eikite į [A.4]: Įdiegimas į eksploataciją > UFH
pagrindo džiovinimas.
3 Nustatykite džiovinimo programą: eikite į Programa ir
pasinaudokite UFH pagrindo džiovinimo
programavimo ekranu.
4 Pasirinkite zoną, kurioje norite paleisti UFH pagrindo
džiovinimo programą: eikite į ekraną Zonos
pasirinkimas.
5 Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI.
Rezultatas: Pradedamas grindinio šildymo pagrindo
džiovinimas. Jis automatiškai sustabdomas, kai
užbaigiamas.
Norėdami rankiniu būdu sustabdyti bandymą:

—

1 Eikite į Stabdyti UFH pagrindo džiovinimą.
2 Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI.
PASTABA
Norint džiovinti grindinio šildymo pagrindą, pirmiausia
reikia išjungti ([2‑06]=0) patalpos apsaugą nuo šalčio.
Pagal numatytuosius nustatymus ji yra įjungta ([2‑06]=1).
Tačiau dėl režimo "montuotojas vietoje" (žr. "Įdiegimas į
eksploataciją"), patalpos apsauga nuo šalčio automatiškai
išjungiama praėjus 12 valandų po pirmojo įjungimo.
Jeigu po pirmųjų 12 valandų po įjungimo pagrindą vis dar
reikia džiovinti, išjunkite patalpos apsaugą nuo šalčio
rankiniu būdu nustatydami [2‑06] reikšmę "0" ir PALIKITE
ją išjungtą, kol pagrindas baigs išdžiūti. Nepaisant šios
pastabos, pagrindas gali sutrūkinėti.
PASTABA
Kad būtų galima pradėti džiovinti grindų šildymo pagrindą,
turi būti pasirinkti šie nustatymai:
▪ [4‑00]=1
▪ [C‑02]=0
▪ [D‑01]=0
▪ [4‑08]=0
▪ [4‑01]≠1

8

Perdavimas vartotojui

Jei per bandomąjį paleidimą įrenginys veikia tinkamai, paaiškinkite
vartotojui šiuos dalykus:
▪ Užpildykite montuotojo nustatymų lentelę (eksploatavimo vadove)
faktiniais duomenimis.
▪ Pasirūpinkite, kad vartotojas išspausdintų dokumentaciją ir
paprašykite saugoti ją ir naudotis ateityje. Informuokite vartotoją,
kad jis gali rasti visus dokumentus šiame vadove nurodytoje
svetainėje.

Montavimo vadovas

30

ETVZ16S18+23DA6V+9W
Daikin Altherma 3 H HT F
4P586459-1 – 2019.07

9 Techniniai duomenys

9

Techniniai duomenys

9.1

Vamzdžių schema: patalpose
naudojamas įrenginys
A

B

B1PW

j

X

S1L

B
B1L

R1T

d1

a2
f

q

f

q
R2T

o

M
M3S

R8T

c2
c1

R5T

i
j
B

l

B

m

a1

d2
f

q

q

g

f

h
k
k

n
B

e

p

m

M1S

M

R7T

b1
f

q

B

k

X

b2
f

q
3D120612A

A
B
a1
a2
b1
b2
c1
c2
d1
d2
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

Vidaus įrenginys
Sumontuota vietoje
Erdvės šildymo vandens ĮLEIDIMAS (papildoma/tiesioginė
zona)
Erdvės šildymo vandens IŠLEIDIMAS (papildoma/
tiesioginė zona)
Erdvės šildymo vandens ĮLEIDIMAS (pagrindinė/mišri
zona)
Erdvės šildymo vandens IŠLEIDIMAS (pagrindinė/mišri
zona)
Buitinis karštas vanduo: šalto vandens ĮLEIDIMAS,
neužveržta veržlė 3/4"
Buitinis karštas vanduo: karšto vandens IŠLEIDIMAS,
neužveržta veržlė 3/4"
Vandens ĮLEIDIMO jungtis
Vandens IŠLEIDIMO jungtis
Siurblys (pagrindinė/mišri zona)
Uždarymo vožtuvas, kištukinė-lizdinė 1"
Išsiplėtimo indas
Magnetinis filtras/purvo separatorius
Apsauginis vožtuvas
Oro išleidimo anga
Išleidimo vožtuvas
Siurblys (papildoma/tiesioginė zona)
Kontrolinis vožtuvas
Kapiliarinis vamzdelis
Atsarginis šildytuvas
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p
q
B1L
B1PW
M1S
M3S
R1T
R2T
R5T, R8T
R7T
S1L

Vandens filtras (pagrindinė/mišri zona)
Neužveržta veržlė 1"
Srauto jutiklis
Erdvės šildymo vandens slėgio jutiklis
3-eigis vožtuvas (pamaišymo vožtuvas pagrindinei/mišriai
zonai)
3-eigis vožtuvas (erdvės šildymas/buitinis karštas vanduo)
Termistorius (vandens ĮLEIDIMAS)
Termistorius (atsarginis šildytuvas– vandens IŠLEIDIMAS)
Termistorius (katilas)
Termistorius (pagrindinė/mišri zona – vandens
IŠLEIDIMAS)
Srovės jungiklis
Sraigtinė jungtis
Kūginė jungtis
Sparčiai sujungiama jungtis
Lituotinė jungtis

Montavimo vadovas
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9.2

Elektros instaliacijos schema:
patalpose naudojamas įrenginys

Susipažinkite su įrenginio vidaus elektros instaliacijos schema (pateikta patalpose naudojamo įrenginio jungiklių dėžutės dangtelio viduje).
Toliau pateiktos vartojamos santrumpos.
Pastabos, kurias reikia perskaityti prieš įjungiant įrenginį
Anglų

Vertimas

Notes to go through before
starting the unit

Pastabos, kurias reikia perskaityti
prieš įjungiant įrenginį

X1M

Pagrindinis terminalas

X2M

AC išorinės instaliacijos
terminalas

X5M

DC išorinės instaliacijos
terminalas

X6M

Atsarginio šildytuvo maitinimo
gnybtas
Įžeminimo laidai
Įsigyjama atskirai

1

Kelios instaliacijos galimybės
Priedas
Nesumontuota jungiklių dėžutėje

Anglų

Note 1: Connection point of the 1 pastaba: atsarginio šildytuvo
power supply for the BUH
maitinimo prijungimo taškas turi
should be foreseen outside the būti numatytas įrenginio išorėje.
unit.
Backup heater power supply

Atsarginio šildytuvo maitinimo
šaltinis

Šiluminio siurblio konvektorius

Vieta jungiklių dėžutėje
Anglų

Vertimas

Position in switch box

Vieta jungiklių dėžutėje

Legenda
A1P

Pagrindinė PCB

A2P

* ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO termostatas
(PC=maitinimo grandinė)

A3P

* Šiluminio siurblio konvektorius

A4P

* Skaitmeninės įvesties/išvesties PCB

A5P

Dviejų zonų PCB

A6P

Srovės kilpos PCB

A8P
A11P

Instaliacija priklauso nuo modelio
PCB

Vertimas

Heat pump convector

* Papildoma PCB
MMI (= vidaus įrenginio vartotojo sąsaja) –
pagrindinė PCB

A13P

* LAN adapteris

A14P

* Specialios žmogaus komforto sąsajos PCB
(BRC1HHDA naudojama kaip patalpos
termostatas)

A15P

* Imtuvo PCB (belaidis termostato
ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS)

CN* (A4P)

* Jungtis

6T1 (3~, 230 V, 6 kW)

6T1 (3~, 230 V, 6 kW)

DS1 (A8P)

* Jungiklis dvieiliu korpusu

6V (1N~, 230 V, 6 kW)

6V (1N~, 230 V, 6 kW)

F1B

# Atsarginio šildytuvo viršsrovio saugiklis

6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9
kW)

6WN/9WN (3N~, 400 V,
6/9 kW)

F1U, F2U (A4P)

* Saugiklis 5 A 250 V, skirtas skaitmeninės
įvesties/išvesties PCB

User installed options

Vartotojo sumontuoti įtaisai

K1M, K2M

Atsarginio šildytuvo kontaktorius

K5M

Atsarginio šildytuvo apsauginis kontaktorius

K6M

3-eigio apėjimo vožtuvo relė

K7M

3-eigio srauto vožtuvas relė

LAN adapter
Remote user interface

LAN adapteris
Speciali žmogaus komforto
sąsaja (BRC1HHDA naudojama
kaip patalpos termostatas)

Ext. indoor thermistor

Išorinis patalpos termistorius

Ext outdoor thermistor

Išorinis lauko termistorius

Digital I/O PCB
Demand PCB
Safety thermostat

K*R (A4P)

PCB relė

M2P

# Buitinio karšto vandens siurblys

M2S

# Aušinimo režimo 2 išėjimų vožtuvas

PC (A15P)

* Maitinimo grandinė

Papildoma PCB

PHC1 (A4P)

* Optroninė įėjimo grandinė

Apsauginis termostatas

Q1L

Skaitmeninės įvesties/išvesties
PCB

Atsarginio šildytuvo šilumos saugiklis

Pagrindinio ištekančio vandens
temperatūra

Q3L, Q4L

# Apsauginis termostatas

Q*DI

# Įžeminimo grandinės pertraukiklis

Termostato įjungimas/
IŠJUNGIMAS (laidinis)

R1H (A2P)

* Drėgmės jutiklis

R1T (A2P)

* Aplinkos jutiklio įjungimo/IŠJUNGIMO
termostatas

R2T (A2P)

* Išorinis jutiklis (grindų arba aplinkos)

R6T

* Išorinis patalpos arba lauko aplinkos
termistorius

Papildomo ištekančio vandens
temperatūra

S1S

# Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio
kontaktas

On/OFF thermostat (wired)

Termostato įjungimas/
IŠJUNGIMAS (laidinis)

S2S

# Elektros skaitiklio impulsų 1 įėjimas

S3S

# Elektros skaitiklio impulsų 2 įėjimas

On/OFF thermostat (wireless)

Termostato įjungimas/
IŠJUNGIMAS (belaidis)

S6S~S9S

* Skaitmeniniai galios apribojimo įėjimai

SS1 (A4P)

* Atrankusis perjungiklis

Main LWT
On/OFF thermostat (wired)
On/OFF thermostat (wireless)

Termostato įjungimas/
IŠJUNGIMAS (belaidis)

Ext. thermistor

Išorinis termistorius

Heat pump convector

Šiluminio siurblio konvektorius

Add LWT

Ext. thermistor
Montavimo vadovas
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Išorinis termistorius

TR1

Maitinimo šaltinio transformatorius
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X6M

# Atsarginio šildytuvo maitinimo gnybtų
juostelė

X*, X*A, X*Y, Y*

Jungtis

X*M

Gnybtų juosta
*
#

Papildoma
Įsigyjama atskirai

Elektros instaliacijos schemos teksto vertimas
Anglų
(1) Main power connection
For preferential kWh rate power
supply

Vertimas

Vertimas
Buitinio karšto vandens siurblio
išvestis

DHW pump

Buitinio karšto vandens siurblys

Electrical meters

Elektros skaitikliai

For safety thermostat

Apsauginiam termostatui

Inrush

Įjungimo srovė

Max. load

Maksimali apkrova

(1) Prijungimas prie elektros
tinklo

Normally closed

Užvertasis

Normally open

Atvertasis

Lengvatinio elektros tarifo
maitinimo šaltiniui

Safety thermostat

Apsauginis termostatas

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

Apsauginio termostato kontaktas:
16 V nuolatinės srovės aptikimas
(įtampos šaltinis – PCB)

Shut-off valve

Uždarymo vožtuvas

SWB1

Jungiklių dėžutė
(7) Pasirinktinės PCB

Indoor unit supplied from outdoor Patalpoje naudojamas įrenginys
maitinamas nuo lauke
naudojamo įrenginio
Normal kWh rate power supply

Anglų
DHW pump output

Standartinio elektros tarifo
maitinimo šaltinis

Only for normal power supply
(standard)

Tik standartiniam maitinimui
(standartinis)

(7) Option PCBs
Alarm output

Pavojaus signalų išvestis

Only for preferential kWh rate
power supply (outdoor)

Tik taikant lengvatinį kWh
elektros tiekimo tarifą (lauke)

Changeover to ext. heat source

Perjungimas į išorinį šilumos
šaltinį

Outdoor unit

Lauko įrenginys

Max. load

Maksimali apkrova

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

Lengvatinio elektros tarifo
maitinimo šaltinio kontaktas:
16 V nuolatinės srovės aptikimas
(įtampos šaltinis – PCB)

Min. load

Minimali apkrova

Only for demand PCB option

Tik darbinei PCB

Only for digital I/O PCB option

Tik skaitmeninei I/O PCB

SWB1

Jungiklių dėžutė

Use normal kWh rate power
supply for indoor unit

Patalpoje naudojamo įrenginio
maitinimui taikykite įprastą kWh
tarifą

Options: ext. heat source output, Parinktys: išorinio šilumos
alarm output
šaltinio išvestis, pavojaus signalų
išvestis

(2) Backup heater power supply

(2) Atsarginio šildytuvo maitinimo
šaltinis

Only for ***

Skirta tik ***

(3) User interface

(3) Vartotojo sąsaja

Power limitation digital inputs: 12 Galios ribojimo skaitmeniniai
V DC / 12 mA detection (voltage įėjimai: 12 V nuolatinės srovės /
supplied by PCB)
12 mA aptikimas (įtampos šaltinis
– PCB)

Only for LAN adapter

Skirta tik LAN adapteriui

Space C/H On/OFF output

Only for remote user interface
HCI

Tik specialiai žmogaus komforto
sąsajai PCB (BRC1HHDA
naudojama kaip patalpos
termostatas)

Erdvės aušinimo/šildymo
Įjungimo/IŠJUNGIMO išėjimas

SWB

Jungiklių dėžutė

Options: On/OFF output

Parinktys: Įjungimo / IŠJUNGIMO
išvestis

SWB1

Jungiklių dėžutė

(8) External On/OFF thermostats (8) Išorėje Įjungiami/IŠJUNGIAMI
and heat pump convector
termostatai ir šiluminio siurblio
konvektorius

(5) Ext. thermistor

(5) Išorinis termistorius

Additional LWT zone

SWB1

Jungiklių dėžutė

Papildoma ištekančio vandens
temperatūros zona

(6) Field supplied options

(6) Atskirai įsigyjamos parinktys

Main LWT zone

12 V DC pulse detection (voltage 12 V nuolatinės srovės impulsų
supplied by PCB)
aptikimas (įtampos šaltinis –
PCB)

Pagrindinė ištekančio vandens
temperatūros zona

Only for external sensor (floor/
ambient)

Tik išoriniam jutikliui (grindų arba
aplinkos)

230 V AC supplied by PCB

Only for heat pump convector

Tik šiluminio siurblio konvektoriui

Only for wired On/OFF
thermostat

Tik laidiniam Įjungimo/
IŠJUNGIMO termostatui

Only for wireless On/OFF
thermostat

Tik belaidžiam Įjungimo/
IŠJUNGIMO termostatui

Continuous
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230 V kintamoji srovė, tiekiama iš
PCB
Nuolatinė srovė
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Elektros jungčių diagrama
Išsamesnės informacijos rasite apžiūrėję įrenginio instaliaciją.
STANDARTINĖ DALIS

MAITINIMO ŠALTINIS

LAUKO ĮRENGINYS

1 Tik standartiniam maitinimui prijungti
Įrenginio maitinimo šaltinis:

5 arba 3 gyslų

400 V arba 230 V + įžeminimas

Pastabos:
- Jei naudojamas signalinis kabelis: išlaikykite >5 cm minimalų atstumą iki maitinimo kabelių

X1M: L1–L2–L3–N–įžeminimas
arba L–N–įžeminimas

1 Tik norint prijungti lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinį
Įrenginio lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis: 5 arba 3 gyslų
400 V arba 230 V + įžeminimas
Vidaus įrenginio standartinio elektros tarifo maitinimo
2-gyslis
šaltinis:
230 V
Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio kontaktas

2

ĮSIGYJAMA ATSKIRAI
X2M: 1–2 + įžeminimas

X1M: 1–2–3

Išleidimo vamzdžio šildytuvas

230 V

3-gyslis
ĮSIGYJAMA ATSKIRAI
VIDAUS ĮRENGINYS

2-gyslis
2×0,75

Tik *KRP1HB*

X1M: 1–2–3

ĮSIGYJAMA ATSKIRAI
Apsauginis termostatas Q4L

2

3-gyslis

A4P: Y1–YC
X2M: 7–9
Pavojaus signalų išvestis

X2M: 5–6

A4P: X1–X2
Perjungimas į išor. šilumos
šaltinio išvestį

X5M: 9–10
Atsarginio šildytuvo maitinimo šaltinis (6/9 kW): 5 arba 4, arba 3 gyslų
400 V arba 230 V + įžeminimas
(F1B)

X6M: L1–L2–L3 + įžeminimas
arba L–N + įžeminimas
arba L1–L2–L3–N + įžeminimas

A4P: Y2–YC
X2M: 7–9
Vėsinimo/šildymo
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO
išvestis

X2M: 1–2

2-gyslis

Pavojaus signalas

230 V

2-gyslis

Išor. šilumos šaltinis (pvz., katilas)

signalinis

2-gyslis

Vėsinimo/šildymo Įjungimo/IŠJUNGIMO išėjimas

230 V

2-gyslis

Cirkuliacijos siurblys buitiniam karštam vandeniui

230 V
2-eigis vožtuvas
NO vožtuvas: X2M: 21–28
NC vožtuvas: X2M: 21–29

X5M: 5-6

2-gyslis

M2S veikiant vėsinimo režimu

230 V
2-gyslis

Elektros skaitiklio impulsų 1 įėjimas

signalinis
X5M: 3–4

2-gyslis

Elektros skaitiklio impulsų 2 įėjimas

signalinis

ĮSIGYJAMA ATSKIRAI
Apsauginis termostatas Q3L

PASIRINKTINĖ DALIS
2-gyslis

Tik KRCS01-1 arba EKRSCA1
X5M: 1–2
X5M: 7–8

signalinis

2-gyslis
signalinis

Išorinis termistorius (vidaus arba lauko)

Tik *KRP1AHTA
Galios ribojimo poreikio įvestis 1

2-gyslis

Galios ribojimo poreikio įvestis 2

signalinis
2-gyslis

Galios ribojimo poreikio įvestis 3

signalinis
2-gyslis

Galios ribojimo poreikio įvestis 4

signalinis
2-gyslis

A8P: X801M: 1–5
A8P: X801M: 2–5
A8P: X801M: 3–5

Išorinis patalpos termostatas / šiluminio siurblio konvektorius
(pagrindinė ir/arba papildoma zona)
3
pagr.: X2M: 30–34–35
papild.: X2M: 30–34a–35a

A8P: X801M: 4–5

signalinis
3

pagr.: X2M: 30–31–34–35
papild.: X2M: 30–31–34a–35a

3

pagr.: X2M: 30–35
papild.: X2M: 30–35a
pagr. ir papild.: X2M: 3–4

X5M: 11–12

3-gyslis kabelis vėsinimui ir šildymui
2-gyslis kabelis tik šildymui
signalinis
5-gyslis kabelis vėsinimui ir šildymui
4-gyslis kabelis tik šildymui
signalinis

PASIRINKTINĖ DALIS

Tik *KRTW (laidinis patalpos termostatas)
A2P: X1M: C-ryš-H

Tik *KRTR (belaidis patalpos termostatas)
A15P: X1M: H-C-ryš
X2M: L-N

A2P: X1M: 1–3

2-gyslis
(yra 3 m)
signalinis

Tik *KRTETS
R2T išorinis jutiklis (grindų
arba aplinkos)

Tik šiluminio siurblio konvektoriui
4-gyslis

A3P: X11M: 3–4–5–6

signalinis

2-gyslis
2×0,75
ryšio
2-gyslis
2×0,75

Skirta tik žmogaus komforto sąsajai
A14P: P1–P2 vartotojo sąsaja

A13P: P1–P2 LAN adapteris

ryšio

4D124707
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