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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

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

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

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

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of December 2016

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BEYANI

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **

DEKRA (NB0344)
2082543.0551-QUA/EMC

<C>

DAIKIN.TCF.025H7/03-2015
<B>

<A>

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v
súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

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:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Low Voltage 2014/35/EU
Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
18 r declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
21 b декларира на своя отговорност, че оборудването, за което се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu donanımının aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

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

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:

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∆Â¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

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 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

* = , , 1, 2, 3, ..., 9

EKHBRD011ADV1*, EKHBRD014ADV1*, EKHBRD016ADV1*,
EKHBRD011ADY1*, EKHBRD014ADY1*, EKHBRD016ADY1*,

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

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

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que l’équipement visé par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ô ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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MONTAJDAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.
BU KILAVUZU, İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE KOLAY
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Giriş .................................................................................................. 1
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CİHAZIN VEYA AKSESUARLARININ YANLIŞ KURULMASI
VEYA TAKILMASI ELEKTRİK ÇARPMASINA, KISA
DEVREYE, KAÇAKLARA, YANGINA VEYA BAŞKA CİHAZ
HASARLARINA NEDEN OLABİLİR. YALNIZCA DAIKIN
TARAFINDAN SATIN ALDIĞINIZ CİHAZ İÇİN ÖZEL
OLARAK TASARLANAN AKSESUARLARIN, OPSİYONEL
CİHAZLARIN
VE
YEDEK
PARÇALARIN
KULLANILDIĞINDAN VE BUNLARIN YETKİLİ KİŞİLERCE
MONTE EDİLDİĞİNDEN EMİN OLUN.
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BU KILAVUZDA TANIMLANAN TÜM FAALİYETLER
LİSANSLI
BİR
TEKNİSYEN
TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
ÜNİTENİN MONTAJINI, BAKIMINI VEYA SERVİSİNİ
GERÇEKLEŞTİRİRKEN, YETERLİ KİŞİSEL KORUMA
EKİPMANI
KUŞANDIĞINIZDAN
EMİN
OLUN
(KORUYUCU ELDİVEN, KORUMA GÖZLÜĞÜ, ...).
MONTAJ PROSEDÜRLERİ VEYA KULLANIM HAKKINDA
TEREDDÜTLERİNİZ VARSA, BİLGİ VE TAVSİYE İÇİN
DAİMA DAIKIN BAYİNİZLE İRTİBAT KURUN.
BU KILAVUZDA TANIMLANAN ÜNİTE YALNIZ BİNA İÇİ
MONTAJ VE 5°C~30°C ARASINDAKİ ORTAM SICAKLIKLARI İÇİN TASARLANMIŞTIR.

Havşa bağlantısı için ilkeler .............................................................. 12

Su borularının işlemi ................................................................. 12
Su devresinin kontrol edilmesi.......................................................... 12
Su hacminin ve genleşme tankı ön basıncının kontrol edilmesi ....... 13
Genleşme kabı ön yükleme basıncının ayarlanması........................ 14
Su devresinin bağlanması ................................................................ 14
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Ünite, hava su tipi ERSQ veya ERRQ ısı pompasının iç mekan
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ve ısıtma uygulamaları için kullanılır. Ünite, hacim ısıtma radyatörleri
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Ek.................................................................................................... 39

Montaj kılavuzu

1

NOT

EKHBRD iç ünite, yalnız ERSQ veya ERRQ dış
üniteye bağlanabilir.

Kullanım sıcak suyu deposu (opsiyonel)
İç üniteye opsiyonel bir EKHTS* veya EKHWP* kullanım sıcak su
deposu bağlanabilir. EKHTS* kullanım sıcak su deposunun iki farklı
su kapasitesi vardır: 200 ve 260 litre, EKHWP* kullanım sıcak su
deposunun iki farklı su kapasitesi vardır: 300 ve 500 litre.
Daha fazla ayrıntı için kullanım sıcak suyu deposu montaj kılavuzuna
bakın.
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Uzaktan kumanda (opsiyonel)

Bu kılavuzun kapsamı

Opsiyonel bir ikincil EKRUAHTA uzaktan kumanda (oda termostatı
fonksiyonuna sahip) iç üniteye bağlanabilir. Amaç standart uzaktan
kumandanın ünitenin yakınına monte edilmesi imkanını sağlamak
(servis nedeniyle) ve kurulunuzu çalıştırmak için başka bir uzaktan
kumandanın başka bir konumda (örn. oturma odası) monte
edilmesidir.

Bu montaj kılavuzu, tüm EKHBRD iç ünite modellerinin taşınması,
montaj ve bağlantılarının yapılmasına ilişkin prosedürleri tarif eder.
ERSQ veya ERRQ ısı pompası dış biriminin montajı
dış ünite montaj kılavuzunda açıklanmıştır.

NOT

İç ünitenin çalıştırılması, iç ünite kullanım kılavuzunda
tarif edilmemiştir.

Daha fazla ayrıntı için bkz. "Uzaktan kumandanın montajı" sayfa 17.
Oda termostatı (opsiyonel)
Opsiyonel bir oda termostatı EKRTR veya EKRTW iç üniteye
bağlanabilir.

Model tanımlaması

Daha fazla ayrıntı için oda termostatının montaj kılavuzuna bakın.

İç ünite
EK

Bu opsiyon takıldığında uzaktan kumandanın termostat
fonksiyonu kullanılamaz.

HBR

D

016

AD

V17

V17=1N~, 220-240 V, 50 Hz
Y17=3N~, 380-415 V, 50 Hz
Seri

Isıtıcı kit (opsiyonel)

Isıtma kapasitesinin gösterimi (kW)(a)

İç üniteyle birlikte opsiyonel bir EKBUH ısıtıcı kit kullanılabilir. Amacı
soğuk dış hava sıcaklıkları esnasında ilave ısıtma kapasitesi
sağlamaktır. Isıtıcı kit 6 kW ısıtma kapasitesine sahiptir ve hem 1 faz
hem de 3 faz güç besleme özelliklerinde mevcuttur. Isıtıcı kit
kullanıldığında, opsiyonel talep PCB'sinin takılması da gerekir.
Daha fazla ayrıntı için ısıtıcı kit montaj kılavuzuna bakın.

Soğutucu tipi R134a
Su mahfazası - yalnız yüksek sıcaklıkta ısıtma
Avrupa kiti
(a) Tam değerler için, bkz. "Ünite özellikleri" sayfa 38.

Tipik uygulama örnekleri

PH

Aşağıda verilen uygulama örnekleri sadece açıklama amacına
yönelik olarak verilmiştir.

Yalnız 1 adet ısı yayıcı ve 1 adet ısı kaynağı ile uygulama
örnekleri (EKHBRD ünitesi)

2
3

Eğer yalnız 1 adet ısı yayıcı varsa (= tüm sistem 1 adet su ayar
noktasına sahip), dengeleme kabının kullanımı ÖNERİLMEZ.

1

TA
1

Isı pompası kapasitesi

2

Gerekli ısıtma kapasitesi (sahaya bağımlı)

3

Dengeleme kabının kullanılması ünitenin optimum pompa kontrolünü
etkileyecek ve gereksiz yere sistem maliyetini artıracaktır.
■

Uygulama 1
Oturma odasına kurulan tek uzaktan kumanda ile hacim ısıtma
ve kullanım sıcak suyu ısıtma.

Isıtıcı kit tarafından sağlanan ilave ısıtma kapasitesi

TA

Ortam (dış) sıcaklığı

PH

Isıtma kapasitesi

Dijital I/O PCB (opsiyonel)

A B
C1
1

12

2 3

12

4

6

7 10 13

Opsiyonel bir EKRP1HBA dijital I/O PCB iç üniteye bağlanabilir ve
sisteminizi uzaktan izlemek için kullanılabilir. Bu adres kartı 3 adet
gerilimsiz çıkış verir.
M

Daha fazla bilgi için iç ünitenin kullanma kılavuzuna ve dijital I/O
PCB'nin montaj kılavuzuna bakın.

11

Bu PCB'nin üniteye bağlanması için kablo şemasına veya bağlantı
şemasına bakın.
Talep PCB'si (opsiyonel)

5

8

1

Dış ünite

Opsiyonel bir EKRP1AHTA talep PCB'si iç üniteye bağlanabilir. Bu
PCB, opsiyonel ısıtıcı kit EKBUH veya Daikin oda termostatı EKRTR
veya EKRTW takıldığında ya da çoklu ayar noktası kontrolü
kullanıldığında gereklidir ve iç üniteyle iletişimi sağlar.

2

İç ünite

3

Soğutucu ısı eşanjörü

4

Su ısı eşanjörü

5

Kompresör

Daha fazla ayrıntı için talep PCB'si montaj kılavuzuna bakın.

6

Pompa

Bu PCB'nin üniteye bağlanması için kablo şemasına veya bağlantı
şemasına bakın.

7
8
9

Kullanım sıcak suyu
deposu (opsiyonel)
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9
10

Kolektör (sahadan
temin edilir)

11

Radyatör (sahadan
temin edilir)

12

Elektronik genleşme
valfı

Kesme vanası

13

Motorlu 3 yollu vana
(opsiyonel)

Baypas vanası
(sahadan temin edilir)

C1

Uzaktan kumanda

A

Montaj konumu

B

Oturma odası

Montaj kılavuzu

2
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Uzaktan kumanda iç üniteye anında geri besleme verir ve
böylece akıllı bir biçimde ünite performansını talep edilen hacim
ısıtma ihtiyaçlarına uyumlar. Böylece ünite sıklıkla çalıştırılıp
durdurulmaz veya ısıtılması gereken odalarda çok büyük
sıcaklık dalgalanmaları olmaz. Bu uzaktan kumandada aynı
zamanda hacim ısıtma ve kullanım sıcak su talebini kombine
olarak kontrol eden akıllı mantık işlevi de vardır (örn. kullanım
sıcak su işletmesi sırasında oda sıcaklığının 3°C 'den çok
düşmesi halinde, ünite otomatik olarak hacim ısıtmaya
dönecektir). Ünitenin yanında uzaktan kumanda yoktur. Servis
bakımı sırasında ilave bir uzaktan kumanda servis personeli
tarafından bağlanabilir.
■

Uygulama 2
Üniteyle kurulu bir adet uzaktan kumanda ve oturma odasına
kurulu bir başka uzaktan kumanda ile hacim ısıtma ve kullanım
sıcak suyu ısıtma.

A B

C2

C1
1

12

2 3

12

4

6

7 10 13

Ana

Bağımlı

İşletim AÇMA/KAPAMA

Çalıştırılabilir

Çalıştırılabilir

Kullanım sıcak suyu ısıtma işletimi
AÇMA/KAPAMA

Çalıştırılabilir

Çalıştırılabilir

Çıkış suyu sıcaklığının ayarlanması

Çalıştırılabilir

Çalıştırılabilir

Oda sıcaklığının ayarlanması

Çalıştırılabilir

Çalıştırılabilir

Sessiz mod AÇIK/KAPALI

Çalıştırılabilir

Çalıştırılabilir

Hava durumuna bağlı ayar noktası
AÇIK/KAPALI

Çalıştırılabilir

Çalıştırılabilir

Saatin ayarlanması

Çalıştırılabilir

Çalıştırılabilir

Program zamanlayıcının
programlanması

Çalıştırılabilir

—

Program zamanlayıcı işletimi
AÇIK/KAPALI

Çalıştırılabilir

—

Saha ayarları

Çalıştırılabilir

—

Hata kodu gösterimi

Çalıştırılabilir

Çalıştırılabilir

Test işletimi

Çalıştırılabilir

Çalıştırılabilir

Oda termostat fonksiyonu

Çalıştırılabilir

—

Ana ve bağımlı uzaktan kumandanın bağlantısıyla ilgili olarak
"Elektrik kablo tesisatı" sayfa 15 bölümüne bakın.
■
M
11

5

8

1

Dış ünite

2

İç ünite

3

Soğutucu ısı eşanjörü

4

Su ısı eşanjörü

10

Kolektör (sahadan temin
edilir)

11

Radyatör (sahadan
temin edilir)

5

Kompresör

12

Elektronik genleşme valfı

Pompa

13

7

Kesme vanası

Baypas vanası (sahadan
temin edilir)

8

Motorlu 3 yollu vana
(opsiyonel)
Kullanım sıcak suyu
deposu (opsiyonel)

Üniteyle kurulu bir adet uzaktan kumanda ve oturma odasına
kurulu harici oda termostatı ile hacim ısıtma ve kullanım sıcak
suyu ısıtma.
Opsiyonel olarak Daikin oda termostatı EKRTR veya
EKRTW Daikin sistemine bağlanabilir. Başka bir
termostat kullanılırsa, Daikin sistemin düzgün
çalışmasını veya güvenilirliğini garanti edemez. Bu
nedenlerle, böyle durumlarda Daikin sistemin
garantisini veremez.

9

6

9

Uygulama 3

C1

Uzaktan kumanda (ana)

C2

Opsiyonel uzaktan
kumanda (bağımlı)

A

Montaj konumu

B

Oturma odası

Uzaktan kumanda iç üniteye anında geri besleme verir ve
böylece akıllı bir biçimde ünite performansını talep edilen hacim
ısıtma ihtiyaçlarına uyumlar. Böylece ünite sıklıkla çalıştırılıp
durdurulmaz veya ısıtılması gereken odalarda çok büyük
sıcaklık dalgalanmaları olmaz. Bu uzaktan kumandada aynı
zamanda hacim ısıtma ve kullanım sıcak su talebini kombine
olarak kontrol eden akıllı mantık işlevi de vardır (örn. kullanım
sıcak su işletmesi sırasında oda sıcaklığının 3°C 'den çok
düşmesi halinde, ünite otomatik olarak hacim ısıtmaya
dönecektir). İkinci uzaktan kumanda (C2) program ve saha
ayarlarına erişemez (bağımlı).

A B

C1

T
1

12

2 3

12

4

6

7 10 13

M
11

5

8

1

Dış ünite

2

İç ünite

3

Soğutucu ısı eşanjörü

4

Su ısı eşanjörü

5

Kompresör

6

Pompa

7
8
9

Kullanım sıcak suyu
deposu (opsiyonel)

9
10

Kolektör (sahadan temin
edilir)

11

Radyatör (sahadan
temin edilir)

12

Elektronik genleşme
valfı

Kesme vanası

13

Motorlu 3 yollu vana
(opsiyonel)

Baypas vanası (sahadan
temin edilir)

C1

Uzaktan kumanda

T

Oda termostatı

A

Montaj konumu

B

Oturma odası

Sadece oda termostatı açma/kapama kontrolü vardır. Hacim
ısıtma için mantıksal işlevsellik yoktur. Aynı anda hacim ısıtma
ve kullanım sıcak suyu talebi olduğunda, kullanım sıcak
suyunun işletimi minimum ve maksimum zamanlayıcı çalışmasına göre gerçekleştirilir.

Montaj kılavuzu

3
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2 adet veya daha fazla farklı ısı yayıcı ve 1 adet ısı
kaynağı ile uygulama örnekleri (EKHBRD ünitesi)

13

Kesme vanası
(sahadan temin edilir)
veya EKVKHPC ısı
pompa konvektörü için
2 yollu vana kiti
(opsiyonel)

Farklı ısı kaynaklarının kullanılması sistem için farklı su ayar noktaları
kullanılacağı anlamını taşır.
Bu tür kurulumlar bir dengeleme kabı kullanılarak gerçekleştirilmeli
ve her tür ısı yayıcının kendine özgü bir pompası olmalıdır.
■

14

C1

Uzaktan kumanda

TRD1

Sıcaklık düşürme
aygıtı 1

TRD2

Sıcaklık düşürme
aygıtı 2

Baypas vanası
(sahadan temin edilir)

Uygulama 4
Zeminden ısıtma devreleri, fan koil ünitesi ve radyatör ısıtması
ile birlikte sağlanan hacim ısıtma. Radyatörlerle birlikte yapılan
zeminden ısıtma uygulamaları için Daikin sistemi tarafından
verilen su sıcaklığı çok yüksektir. Bu nedenle su sıcaklığını
azaltmak için (sıcak su soğuk suyla karıştırılarak sıcaklık
düşürülür) bir sıcaklık düşürme aygıtı (sahadan temin edilir)
gereklidir. Sahadan temin edilen bu vananın kontrolü ısı pompa
sistemi tarafından gerçekleştirilmez. Sahadaki su devresinin
çalışması ve konfigürasyonu ile dengeleme kabının,
pompaların, vs… seçimi montajı yapan kişinin sorumluluğundadır. Daikin birden fazla ayar noktasına sahip olma imkanını
sadece talep üzerine sağlar.

■ Düzen B
Kullanım sıcak su deposu sıcaklık düşürme aygıtlarının ayrı
bir devresine (3 yollu bir vana ile) kurulur. Bu konfigürasyon
aynı anda kullanım sıcak suyu ve hacim ısıtmasına imkan
tanımaz.
C1
1

2

3 4

■ Düzen A
Kullanım sıcak su deposu, sıcaklık düşürme aygıtları ile
paralel olarak kurulur. Bu sayede ünite aynı anda hacim
ısıtma ve kullanım suyu ısıtma işletiminde çalıştırılabilir. Bu
durumda su dağılımının dengelenmesi montajı yapan kişinin
sorumluluğundadır.

3 5 6 7

8

M

9
10
12

10
13

14 15

16

14 17

C1
1

2

3 4

3 5 6

10
FHL
35°C

45°C FCU

TRD1

9

12

FHL
35°C

13

14 15

16

45°C FCU

TRD1

14 17

19

1

Dış ünite

2

İç ünite

3

Elektronik genleşme
valfı

19

4

Soğutucu ısı eşanjörü

21

5

Su ısı eşanjörü

6

Pompa

7

65°C

19

18
20

20

15

20

1

Dış ünite

2

İç ünite

3

Elektronik genleşme
valfı

16

Kesme vanası
(sahadan temin edilir)

4

Soğutucu ısı eşanjörü

17

5

Su ısı eşanjörü

Radyatör (sahadan
temin edilir)

6

Pompa

8

Kullanım sıcak suyu
deposu (opsiyonel)

9

Kompresör

10
11
12

18

FCU: Fan koil ünitesi
veya FWXV
(opsiyonel)

Karıştırma vanası
(sahadan temin edilir)

19

Pompa (sahadan temin
edilir)

Kesme vanası

20

Dengeleme kabı
(sahadan temin edilir)

Çek valf
(sahadan temin edilir)

21

Vana (sahadan temin
edilir) (daha fazla
ayrıntı için bkz. "Çoklu
ayar noktası kontrolü"
sayfa 29)

FHL: Zeminden ısıtma
devresi (sahadan
temin edilir)

EKHBRD011~016ADV17+Y17

Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi
4P402191-1B – 2017.09

19

18
20

20

8

13

Kesme vanası
(sahadan temin edilir)
veya EKVKHPC ısı
pompa konvektörü için
2 yollu vana kiti
(opsiyonel)

14

Baypas vanası
(sahadan temin edilir)

Motorlu 3 yollu vana
(opsiyonel)

15

FCU: Fan koil ünitesi
veya FWXV (opsiyonel)

8

Kullanım sıcak suyu
deposu (opsiyonel)

16

Kesme vanası
(sahadan temin edilir)

9

Kompresör

17

10

Kesme vanası

Radyatör (sahadan
temin edilir)

11

Dengeleme kabı
(sahadan temin edilir)

18

Karıştırma vanası
(sahadan temin edilir)

12

FHL: Zeminden ısıtma
devresi (sahadan temin
edilir)

19

Pompa (sahadan temin
edilir)

20

Çek valf
(sahadan temin edilir)

TRD2

19
18
11

TRD2
19

19
18
11

10

65°C

C1

Uzaktan kumanda

TRD1

Sıcaklık düşürme
aygıtı 1

TRD2

Sıcaklık düşürme
aygıtı 2

Sisteminizin konfigürasyonuyla ilgili daha fazla bilgi için
"Çoklu ayar noktası kontrolü" sayfa 29 bölümüne bakın.

Montaj kılavuzu
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2 adet farklı ısı kaynağı ile uygulama örnekleri (yardımcı
kazan + EKHBRD ünitesi)
2 adet ısı kaynağı kullanıldığında, dengeleme kabının aşağıdaki gibi
kullanılması önerilir:
■

■

Saha kablo bağlantıları
L
th

EKHBRD*/auto / Boiler

Uygulama 5
Yardımcı kazan ile hacim ısıtma (alternatif işletim)
Daikin iç ünite ile veya sistem içinde bağlı olan bir yardımcı kazan
ile hacim ısıtma uygulaması. Yardımcı bir kontak, EKHBRD* iç
ünitenin mi yoksa kazanın mı çalışacağına karar verir. Bu
yardımcı kontak, örn. dışarıdaki bir termostat, bir elektrik tarifesi
kontağı, manüel olarak çalıştırılan bir kontak, vs. olabilir.
İkisi birden çalışma, kullanım sıcak suyu ısıtma işletiminde değil
yalnız hacim ısıtma işletiminde mümkündür. Bu tür uygulamada
kullanım sıcak suyu daima Daikin iç ünitesine bağlı olan
kullanım sıcak su deposu tarafından sağlanır.
Yardımcı kazan aşağıdaki resimlere uygun olarak boru
sistemine ve saha kablo bağlantılarına entegre edilmelidir.
■

Kazanın ve sistem içine entegrasyonunun ilgili
Avrupa ve ulusal düzenlemelere uygun olması
temin edilmelidir.
Kazan sistemindeki hatalı veya güvenli olmayan
durumlardan Daikin sorumlu tutulamaz.

■

3 4

3 5 6 7

X Y
K2A

K2A

N

Boiler thermostat

Kazan termostatı

C

Yardımcı kontak (normalde kapalı)

th

Yalnız ısıtma oda termostatı

K1A

EKHBRD* ünitesinin çalıştırılması için yardımcı
röle (sahadan temin edilir)

K2A

Kazanın çalıştırılması için yardımcı röle (sahadan
temin edilir)

■

İşletim
Oda termostatı (th) kapandığında, yardımcı kontağın (C)
konumuna bağlı olarak ya EKHBRD* ünitesi yada kazan
çalışmaya başlar.
NOT

■

8

EKHBRD* ünitesi ile kazan arasında sık sık
geçiş yapılmasının önlenmesi için yardımcı
kontağın yeterli farka veya zaman gecikmesine
sahip olması temin edilmelidir. Yardımcı kontak
(C) bir dış hava sıcaklık termostatıdır, güneş
tarafından
etkilenmemesi
ya
da
AÇILIP/KAPATILMAMASI için termostatı gölge
bir yere yerleştirin.
Sık anahtarlama kazanda erken safhada
korozyona neden olabilir. Kazanın imalatçısına
danışın.

M

■

9
10
12
12
13
19

20
20
13

16

17 18

EKHBRD* ünitesinin ısıtma işletimi sırasında,
kullanıcı arabiriminde ayarlanan hedef çıkış
suyu
sıcaklığına
ulaşmak
için
ünite
çalışacaktır. Hava durumuna bağlı işletim etkin
olduğunda, su sıcaklığı dış hava sıcaklığına
bağlı olarak otomatikman belirlenir.
Kazanın ısıtma işletimi sırasında, kazan
denetleyicisinde ayarlanan hedef çıkış suyu
sıcaklığına ulaşmak için kazan çalışacaktır.
Kazan üzerindeki hedef çıkış suyu sıcaklık
ayar noktasını hiçbir zaman 80°C üzerine
ayarlamayın.

15

11

1 2 3 4 5
K1A
K1A

C1
2

Boiler
thermostat

C

A B
1

EKHBRD*
A8P

14

EKHBRD* ısı eşanjörüne gelen dönüş suyunun hiçbir
zaman 80°C üzerine çıkmadığından emin olun.

1

Dış ünite

2

İç ünite

3

13

Çek valf
(sahadan temin edilir)

Elektronik genleşme
valfı

14

Pompa (sahadan temin
edilir)

4

Soğutucu ısı eşanjörü

15

Oda termostatının (th) sık sık AÇMA/KAPAMA
yapmadığından emin olun.

5

Su ısı eşanjörü

Kolektör (sahadan
temin edilir)

6

Pompa

16

Bu kurala uyulmaması sonucunda doğabilecek
hasarlardan Daikin sorumlu olmayacaktır.

7

Motorlu 3 yollu vana
(opsiyonel)

Baypas vanası
(sahadan temin edilir)

17

8

Kullanım sıcak suyu
deposu (opsiyonel)

Kesme vanası
(sahadan temin edilir)

18

9

Kompresör

Radyatör (sahadan
temin edilir)

10

Kazan (sahadan temin
edilir)

19

Su sıcaklık regülatörü
(sahadan temin edilir)

11

Dengeleme kabı
(sahadan temin edilir)

20

Kesme vanası
(sahadan temin edilir)

12

Kesme vanası

C1

Uzaktan kumanda

A

Montaj konumu

B

Oturma odası

Montaj kılavuzu

5

Bunun için, kazan denetleyicisindeki hedef çıkış suyu
sıcaklık ayar noktasını hiçbir zaman 80°C üzerine
getirmeyin ve gerekirse EKHBRD* ünitesinin dönüş
suyu akışına bir su sıcaklık(a) regülatörü takın.
Çek valfların (sahadan temin edilir) sisteme doğru bir
şekilde takıldığından emin olun.

(a) Su sıcaklık regülatörü 80°C için ayarlanmalıdır ve ölçülen sıcaklık 80°C'yi
aştığında üniteye gelen dönüş suyu akışını kesmek üzere çalışmalıdır.
Sıcaklık daha alt bir seviyeye düştüğünde, su sıcaklık regülatörü
EKHBRD* ünitesine gelen dönüş suyu akışını tekrar açmak üzere
çalışmalıdır.
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Yardımcı kazan ile EKHBRD* ünitesinin aynı anda
çalıştırılmasına izin VERİLMEZ.
Yardımcı kazanın sirkülasyon pompasının kontrolüne
özellikle dikkat edin. Bu pompa EKHBRD* ünitesi ile
aynı anda çalışmamalıdır.
Her iki sistemin aynı anda çalışması EKHBRD*
ünitesinin ısı eşanjörünü donma riski ile karşı karşıya
bırakır!

NOT

Eski bir gaz veya fuel oil kazanı, hava su tipi ısı pompa
sistemiyle (EKHBRD*) değiştirildiğinde:
■

Lütfen her zaman eski ünitenin
spesifikasyonlarını kontrol edin.

■

Pompanın harici statik basıncı, hava su tipi ısı
pompa sisteminin harici statik basıncından fazla
ise, lütfen bir dengeleme kabı ile birlikte daha
yüksek harici statik basınçlı bir ilave pompa takın.
1

2

3

pompa

4

Su sisteminin tasarımı
Su sisteminin tasarımını yaparken, her zaman referans için "Tipik
uygulama örnekleri" sayfa 2 kısmına başvurun.
Su sisteminin tasarımını yaparken, her zaman EKHBRD* ünitesinin
kullanılabilir harici statik basıncını dikkate alın.

ESP [kPa]

100 11 kW
14 kW
16 kW
90
80
11 kW
70
14 kW
60
50
16 kW
40
30
20
10
0
15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
flow [l/min]

1

Hava su tipi ısı pompa sistemi (EKHBRD*)

2

Dengeleme kabı

3

Yüksek harici statik basınçlı pompa (sahadan
temin edilir)

4

Yüksek harici statik basınçlı sistem

Yüksek harici statik basınçlı sistem örneği

A B
C1
1

2

3 4

3 5 6

8

Harici statik basınç (kPa)
Akış (l/dak)
7

3 yollu vana olmadan
3 yollu vana dahil
∆T = 10°C ise maksimum harici statik basınç

11

∆T = 5°C ise maksimum harici statik basınç

4P402191-1B – 2017.09

13

C

Bu harici statik basınç grafiği maksimum pompa devrinde geçerlidir.

Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi

13

10

Pompa dönüş ile çıkış su sıcaklığı arasında sabit bir ∆T kumandası
için devrini (dakikadaki dönüş sayısı) ayarlayacaktır.

EKHBRD011~016ADV17+Y17

12 13

9

1

Dış ünite

2

İç ünite

3

Elektronik genleşme valfı

4

Soğutucu ısı eşanjörü

5

Su ısı eşanjörü

6

Pompa

7

Kompresör

8

Dengeleme kabı (sahadan temin edilir)

9

Pompa (sahadan temin edilir)

10

Kolektör (sahadan temin edilir)

11

Baypas vanası (sahadan temin edilir)

12

Kesme vanası (sahadan temin edilir)

13

Radyatör (sahadan temin edilir)

C1

Uzaktan kumanda

A

Montaj konumu

B

Oturma odası

C

Yüksek harici statik basınçlı sistem örneği:
Radyatörler seri olarak veya çok kısa boru ile
bağlanır

Montaj kılavuzu
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Aksesuarlar

1.

Hava alma vanası
Hava alma vanası aracılığıyla su devresinde kalan hava
otomatik olarak alınacaktır.

2.

Sıcaklık sensörleri (termistörler)
Sıcaklık sensörleri, devrenin farklı noktalarında su ve soğutucu
sıcaklığını belirler.

3.

Anahtar kutusu
Anahtar kutusu, iç ünitenin ana elektronik ve elektrik parçalarını
içine alır.

Bu ünite ile verilen aksesuarlar
(Bkz. şekil 1)
1

Montaj kılavuzu

2

Kullanım kılavuzu

3

Ambalaj açma talimat yaprağı

4

Kablo şeması

5

Kullanıcı arabirim kiti (uzaktan kumanda, 4 tespit vidası, 2 fiş)

4.

Isı eşanjörleri

6

Vidalar (2x üst plaka tespit vidaları + 4x kaldırma plakası
vidaları)

5.

Soğutucu sıvı bağlantısı R410A

6.

Soğutucu gaz bağlantısı R410A

7.

Kesme vanaları
Su giriş bağlantısı ile su çıkış bağlantısı üzerinde bulunan
kesme vanaları, iç ünite su devresi tarafının mesken içi su
devresi tarafından izole edilmesini sağlar. Bunun sayesinde iç
ünitenin boşaltılması ve filtre temizliği yapılır.

8.

Su giriş bağlantısı

9.

Su çıkış bağlantısı

7

Kelepçe

8

O-ring (yedek parça)

9

İzole koruma halkası (küçük)

10

İzole koruma halkası (büyük)

11

Üst plaka yalıtımı

12

Kaldırma plakası (üniteyi kaldırmak için)

13

Esnek su çıkış boruları

14

Esnek su giriş boruları (manometre ile)

10. Drenaj vanası

İç ünite tanıtımı

11. Su filtresi
Su filtresi, pompanın zarar görmesini veya ısı eşanjörünün
tıkanmasını önlemek için sudaki kiri temizler. Su filtresi düzenli
aralıklarla temizlenmelidir. Bkz. "Bakım faaliyetleri" sayfa 35.

Ana elemanlar

12. Genleşme kabı (12 l)
17

2 18

19 23

20 1 16

13. Manometre
Manometre su devresindeki su basıncının okunmasına imkan
tanır.
14. Pompa
Pompa su devresindeki suyu dolaştırır.
15. Basınç boşaltma valfı
Basınç boşaltma valfı, 3 bar basınçta açılıp bir miktar suyu
boşaltarak su devresindeki aşırı su basıncını önler.
16. Servis ağızları R134a
17. Kompresör
18. Akümülatör
19. 3 yollu vana (opsiyonel) (EKHTS* kullanım sıcak su deposu ile
birlikte verilir)
Motorlu 3 yollu vana, su çıkışının hacim ısıtma veya kullanım
sıcak su deposu için kullanılmasını kontrol eder.
20. 4 yollu vana
21. Termik kesici
22. Elektronik genleşme valfı

10 2 2 22 22 14
4 2 21 4

3
Montaj kılavuzu

7

12

23. T-parçası (opsiyonel) (EKHTS* kullanım sıcak su deposu ile
birlikte verilir)
6 5 13 15 7 8

11

7 9
EKHBRD011~016ADV17+Y17

Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi
4P402191-1B – 2017.09

4PTR402191-1B_2017_09.book Page 8 Friday, October 6, 2017 6:31 PM

Anahtar kutusu ana elemanları

11. Terminal bloğu X2M
Yüksek voltajlı bağlantılar için saha kabloları terminal bloğu.

V17 ünite tipleri (1 faz)

12. Düşük voltajlı konektör X1Y

10

18

11 17

21

7

16 9

2

13. Pompa konektörü X2Y
14. Yüksek voltajlı konektör X3Y
15. Kablo bağı tespitleri
Kablo bağı tespitleri, gerginliğin alınmasını temin etmek için
saha kablolarının kablo bağları ile anahtar kutusuna
sabitlenmesine imkan tanır.

8
14

16. Güç kablo bağlantı girişi

12

17. Yüksek voltajlı saha kabloları girişi
18. Düşük voltajlı saha kabloları girişi

13

19. Kompresör kablo girişi
5

20. Arabirim rölesi K1A

20

21. Kablo bağlantı köprüleri
22. Sigorta F1 (yalnız Y17)
23. Sigorta F2 (yalnız Y17)

1
3

Elektrik bağlantı şeması anahtar kutusu kapağının iç
tarafında bulunabilir.

NOT

6

İşlevsel şema
19
10
13
16

Y17 ünite tipleri (3 faz)
2

10

18 7 11 17

21 22

16

9

9

6
29

8

11

28

27

3

12

15

17

7
19

8
6

6

14

21

4

12
13
23
20
4

24

14
M

22
23

25

26

20

18

5
1

1

2

1

Dış ünite

2

İç ünite

16

Doldurma vanası
(sahadan temin edilir)

3

Soğutucu-soğutucu ısı
eşanjörü

17

Kesme vanası su girişi

18

Kesme vanası su çıkışı

4

Akümülatör

19

5

Kompresör

Kullanım sıcak suyu deposu
(opsiyonel)

6

Servis ağzı

20

7

Soğutucu-su ısı
eşanjörü

Motorlu 3 yollu vana
(opsiyonel)

21

Termik kesici (Q2L)

8

Drenaj vanası

22

Yüksek basınç anahtarı (S1PH)

9

Elektronik genleşme
valfı

23

Yüksek basınç sensörü (B1PH)

24

Alçak basınç sensörü (B1PL)

Basınç boşaltma valfı

25

Tahliye termistörü (R6T)

3

19
1.

Ana PCB
Ana PCB (Baskı Devre Kartı) ünitenin işleyişini kontrol eder.

2.

Kontrol PCB'si

3.

İnverter PCB'si

4.

İnverter kontrol PCB'si (yalnız Y17)

11

Pompa

26

Çıkış suyu termistörü (R5T)

5.

QA PCB (yalnız V17)

12

Hava alma vanası

27

Dönüş suyu termistörü (R4T)

6.

Filtre PCB'si

13

Manometre

28

Sıvı termistörü R134a (R7T)

7.

Dijital I/O PCB (opsiyonel)

14

Genleşme kabı

29

Sıvı termistörü R410A (R3T)

8.

Talep PCB'si (opsiyonel)

15

Su filtresi

9.

Terminal bloğu X1M
Güç beslemesi için saha kablolarının kolay bağlantısını
sağlayan ana terminal bloğu.

10

10. Terminal bloğu X3M
Düşük voltajlı bağlantılar için saha kabloları terminal bloğu.

EKHBRD011~016ADV17+Y17
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İç ünitenin montajı

Ölçüler ve servis alanı
Ölçüm birimi: mm

Montaj yerinin seçilmesi

Ünitenin ölçüleri, bkz. şekil 4
NOT

■

■

İç ünitenin küçük hayvanlar tarafından bir sığınak
olarak kullanılmasını önlemek için yeterli
önlemleri aldığınızdan emin olun.

1

Gaz borusu bağlantısı

10

2

Sıvı borusu bağlantısı

11

Su çıkış bağlantısı

3

Servis ağzı

12

Küçük hayvanlar elektrik parçalarına temas
ettiğinde arıza, duman veya yangına neden
olabilir. Lütfen müşteriye ünitenin etrafındaki alanı
temiz tutması gerektiğini bildirin.

4

Manometre

Düşük voltajlı elektrik
kabloları montaj deliği

5

Basınç boşaltma valfı

13

6

Drenaj vanası su devresi

Yüksek voltajlı elektrik
kabloları ve güç besleme
kabloları montaj deliği

7

Hava alma vanası

14

8

Kesme vanası

Su boruları montaj
delikleri

9

Su filtresi

15

Tesviye ayağı

Ünite, iç mekanda aşağıdaki gerekleri karşılayan bir yere monte
edilmelidir.
■

Montaj yeri dondan korunmuş olmalıdır.

■

Ünite etrafındaki alan servis için yeterli olmalıdır. (Bkz. şekil 2).

■

Ünite etrafındaki alan yeterli hava sirkülasyonu için elverişli
olmalıdır.

■

Basınç boşaltma valf tahliyesi için bir önlem bulunmalıdır.

■

Yanıcı gaz kaçağından dolayı yangın tehlikesi yoktur.

■

Cihaz patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma yönelik
değildir.

■

Bütün boru uzunlukları ve mesafeler dikkate alınmış olmalıdır.
Gereklilik

50 m

Dış ve iç ünite arasında gerekli olan minimum
soğutucu boru uzunluğu

3m

Dış ünite ve iç ünite arasında izin verilen maksimum
yükseklik farkı

30 m

Kullanım sıcak suyu deposu ile iç ünite arasında izin
verilen maksimum uzaklık (sadece kullanım sıcak
suyu deposu olan montajlar için).

10 m

NOT

■

Değer

Dış ve iç ünite arasında izin verilen maksimum
soğutucu boru uzunluğu

Gerekli servis alanı, bkz. şekil 2
A

Anahtar kutusunun çıkarılması için gerekli olan alan

B

Sol montaj (üst görünüş)

C

Sağ montaj (üst görünüş)

D

Kablo bağlantıları için gereken alan (kabloların sağa
yönlendirilmesi halinde)

E

Soğutucu için gereken alan (sola bağlantı yapılması halinde)

Ünitenin muayenesi ve taşınması
■

Teslimatta ünite kontrol edilmeli ve herhangi bir hasar derhal
taşımacı hasar acentesine bildirilmelidir.

■

Taşıma sırasındaki hasara mani olmak için üniteyi mümkün
olduğunca nihai montaj konumuna kadar orijinal ambalajında
getirin.

■

Ambalaj açma talimat yaprağında verilen talimatlara uygun
olarak iç üniteyi tüm olarak ambalajından çıkarın.

■

Tüm iç ünite aksesuarlarının (bkz. "Aksesuarlar" sayfa 7)
kapsanıp kapsanmadığını kontrol edin.

Kurulumda kullanım sıcak suyu deposu (opsiyonel)
varsa, kullanım sıcak su deposu montaj kılavuzuna
bakın.

İç ünitenin montajı
Üniteyi sıklıkla çalışma alanı olarak kullanılan yerlere kurmayın.
Çok toz çıkaran inşaat işleri (örn. taşlama işleri) yapılması
halinde ünite kapatılmalı ve üzeri örtülmelidir.

■

Üniteyi yüksek neme sahip yerlere monte etmeyin (örn. banyo)
(maksimum nem (RH)=%85).

■

Ses gerçek montaj şartları altında ölçülürse, ölçülen değer
çevresel gürültü ve ses yansımalarından dolayı "Ünite
özellikleri" sayfa 38 kısmında belirtilen ses basıncı seviyesinden
daha yüksek olacaktır. Montaj yerini dikkatlice seçin ve sese
duyarlı bir ortama monte etmeyin (örn. oturma odası, yatak
odası, ...).

■

Bir su kaçağı olması durumunda, suyun montaj mahalli ve
çevresinde herhangi bir zarara yol açmamasına dikkat edin.

■

Kaide ünitenin (ya da opsiyonel kullanım sıcak su deposu
ünitenin tepesine monte edildiğinde halinde ünite ve tam olarak
suyla dolu kullanım sıcak su deposunun) ağırlığını taşıyacak
kadar sağlam olmalıdır.
Titreşimleri ve gürültü oluşumunu önlemek ve özellikle opsiyonel
kullanım sıcak su deposu ünitenin tepesine monte edildiği
zaman yeterli derecede dengeye sahip olması için zemin düz
olmalıdır.

■

Ünitenin (üst plaka) üstünde hiçbir cisim veya ekipman
bırakmayın.

■

Ünitenin üstüne çıkmayın, oturmayın ya da basmayın.

■

Soğutucu kaçağı olması halinde yerel ve ulusal düzenlemeler
doğrultusunda yeterli önlemlerin alındığından emin olun.

Montaj kılavuzu
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Su giriş bağlantısı

NOT

■

Dış ünitenin montajı için dış ünite montaj kılavuzuna
bakın.

Borular ve elektrik kablolarının bağlantısı için ünitenin arkasında
montaj delikleri bulunmaktadır.
■

Montaj delikleri ünitenin her iki yanında da
öngörülmüştür. Montaj yerinize bağlı olarak
doğru deliklerin açılmasına dikkat edin.

■

Soğutucu boruları ve su boruları farklı montaj
deliklerinden geçmelidir.

■

Düşük voltajlı elektrik kabloları (LV) ve yüksek
voltajlı elektrik kabloları artı güç besleme
kabloları (HV+PS) ünitenin sol tarafındaki 2 tane
üst montaj deliğinden üniteye daima ayrı
girmelidir (bkz. şekil 4).

■

Sol alt montaj deliğini KULLANMAYIN.

■ Montaj deliğini açmak için üzerine bir çekiçle vurun.
■ Elektrik kablolarını veya boruları montaj deliklerinden geçirirken, montaj deliklerinde olabilecek çapakları temizleyin.
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■ Hasarı önlemek için montaj deliklerinin çevresine izole
koruma halkalarını (aksesuar) takın.

1

■

2

3

■

Önce üniteyle birlikte verilen esnek su borularını saha borularına
bağlayın. Sonra işlem sırasında esnek su borularındaki aşırı
bükülmeyi (kıvrım) önlemek için esnek su borularını öngörülen
montaj deliklerinden geçirerek ünite su sistemiyle bağlayın.

4

1

Montaj deliği

3

İzole koruma halkası

2

Çapak

4

Macun veya yalıtım malzemeleri
(sahadan temin edilir)

Üniteyi uygun montaj konumuna yerleştirin.
Ünitenin ağırlığı yaklaşık 145 kg'dır. Üniteyi kaldırmak
için en az iki kişi gerekir.
NOT

Üniteyi kaldırmak için üniteyle birlikte verilen plakaları
kullanın.

145 kg
■

■

■

Esnek su giriş borusunun montaj konumu
üzerinde dikkatlice düşünün.

■

Su akış yönüne göre, su filtresi şekilde
gösterildiği gibi yerleştirilmelidir.

■

Su filtresini temizlemek ve emniyet valfının
düzenli çalışma kontrolünü yapmak üzere
kolay erişim sağlamak için yeterli alan
bırakın.

■

Basınç boşaltma vanasının tahliyesi için
esnek bir hortum temin edin (sahadan temin
edilir).

■

Su giriş borusu ile su çıkış borusunun
desteklenmesini saha borularına zorlama
uygulamayacak şekilde tasarlayın.

Dengeleme ayağını kullanarak üniteyi sağlam bir konumda
dengeleyin ve kasa ile zemin arasındaki boşluğu minimumda
tutun.

Opsiyonel kullanım sıcak su deposunun standart
montaj konumu iç ünitenin tepesindedir.
Sol veya sağ taraftaki kullanılabilir montaj alanı sınırlı
ise, tüm depo modülü montajını en başta dikkatle
düşünün (bkz. şekil 2).

■

Duvar tarafına gelen ve ünite son konumuna getirildikten sonra
artık tespit işlemi yapılamayacak olan ses panellerini ve
dekorasyon panellerini kapatın.
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■
Manometre görünürlüğünün iyi olmasının sağlanması
çok önemlidir. Manometrenin konumu aşağıdaki
şekilde gösterildiği gibi değiştirilebilir. Kapiler borunun
keskin kenarlarla temas etmediğinden emin olun ve
mümkün mertebe kapiler borunun bükülmesinin
önüne geçin.
■

Borular ünitenin sol tarafında
manometrenin konumunu değiştirin

Üniteyi kapatın.
1 Üst paneli uygun vidalarla üniteye takın.

4x

olduğunda

1
3
2

3
4

2 Ön ve diğer dekorasyon panel(ler)ini uygun vidalarla üniteye
tekrar takın.
6
5
5

■

Manometrenin duvara montajı (2 adet vida
sahadan temin edilir).

1x

1
2

2x

3 Üst plaka yalıtımını (aksesuar) aşağıdaki şekle göre üst
dekorasyon panelinin iç kısmına yapıştırın.

3

1

■

Boru bağlantı işlerini "Boru bağlantı işleri" sayfa 12 bölümünde
açıklandığı şekilde yapın.

■

"Su doldurulması" sayfa 14 bölümünde açıklandığı biçimde
sistemi suyla doldurun.

■

Elelktrik kablo bağlantı işlerini "Elektrik kablo tesisatı" sayfa 15
bölümünde açıklandığı şekilde yapın.

■

Muhafazanın tam sızdırmaz yapılması için montaj deliklerini
macun veya yalıtım malzemeleri (sahada hazırlanacak) ile
tıkayın.

■

İşletim öncesi kontrolleri "İlk çalıştırma ve konfigürasyon"
sayfa 19 bölümünde açıklandığı şekilde gerçekleştirin.

Montaj kılavuzu
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2x

2
5 mm

3

4

4 Üst dekorasyon panelini uygun
vidalarla ünitenin üst yüzeyine
takın. Bir kullanım sıcak su
deposunun
kurulu
olması
halinde kullanım sıcak su
deposunun montaj kılavuzuna
bakın.

2x
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■

Boru bağlantı işleri
Soğutucu borularının işlemi
İç ünite ile dış ünite arasındaki soğutucu boru sistemi hakkında tüm
yönerge, talimat ve spesifikasyonlar için dış ünite montaj kılavuzuna
bakın.
■

4

Sert lehim yapmadan önce sert lehim sırasında
oluşan alevden kaynaklanan hasara karşı ünitenin
içini koruyun.

■

Havşa somununu gevşetirken, daima iki anahtarı birlikte
kullanın.
Boru bağlantılarını yaparken havşa somununun çatlamasını ve
kaçakları önlemek amacıyla havşa somununu sıkmak için daima
bir açık ağız anahtar ile tork anahtarını birlikte kullanın.
2

1

1

Boru birleşimi

2

Somun anahtarı

3

Havşa somunu

4

Tork anahtarı

3

Soğutucu bağlantılarına sert lehim yaparken, ünitenin
içindeki R410A devresinin soğutucu filtrelerini mutlaka
soğutun (soğuk suya batırılmış bir bezle). Soğutucu
filtrelerinin konumu için aşağıdaki şekle bakın.

Tavsiye edilmez ancak acil durumda olabilir
Tork anahtarı olmadan boru bağlantısı yapmak zorunda
kalırsanız, aşağıdaki montaj yöntemini izleyin:
■ Bir somun anahtarıyla sıkma torkunda ani artış olana kadar
havşa somununu sıkın.
■ Bu noktadan sonra, havşa somununu aşağıda kaydedilen
açıyla sıkın:
Boru ebadı
(mm)

Sonraki sıkma açısı
(derece)

Anahtar için tavsiye
edilen kol uzunluğu (mm)

Ø9,5

60~90

±200

Ø15,9

30~60

±300

≥50 mm

Su borularının işlemi
Su devresinin kontrol edilmesi
Ünitelerde, su devresine bağlantı için bir su girişi ile su çıkışı vardır.
Bu devre lisanslı bir teknisyen tarafından yapılmalı ve ilgili tüm
Avrupa ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Havşa bağlantısı için ilkeler
■

Havşalar tekrar kullanılmamalıdır. Kaçakları önlemek için
yenileri yapılmalıdır.

■

Kullanılan soğutucu için uygun bir boru kesici ve havşa takımı
kullanın.

■

Sadece üniteyle beraber verilen tavlanmış havşa somunlarını
kullanın. Farklı havşa somunlarının kullanılması, soğutucunun
sızmasına neden olabilir.

■

Havşa açma ölçüleri ve sıkma torkları için tabloya bakın (aşırı
sıkılması havşanın yarılmasına yol açacaktır).
Boru ebadı
(mm)

Sıkma torku
(N•m)

Havşa ölçüleri A
(mm)

Havşa biçimi
(mm)

Ø9,5

33~39

12,8~13,2

90 ±2
45 ±
2
A

Ø15,9

63~75

19,4~19,7

Ünite yalnız kapalı bir su sisteminde kullanılmalıdır. Açık bir
su devresinde uygulama yapılması su borularında aşırı
korozyona yol açabilir.
Ünitenin montaj işlemine geçmeden önce aşağıdaki noktalara dikkat
edilmelidir:
■
■
■

■

R=0.4~0.8

■
■

Havşa somununu takarken, havşanın iç yüzeyine eter yağı veya
ester yağı sürün ve iyice sıkmadan önce 3 veya 4 tur elle sıkın.

■
■

Maksimum su basıncı 4 bar'dır.
Maksimum su sıcaklığı 85°C'dir.
Bakım sırasında devrede tam drenaj sağlanması için sistemin
tüm alçak noktalarında drenaj tapaları kullanılmalıdır.
İç ünite su sisteminden suyun boşaltılması amacıyla iç ünitenin
içinde bir drenaj vanası vardır.
Elektrik aksamıyla suyun temasını önlenmek üzere basınç
boşaltma valfına uygun bir drenaj temin edilmesi
unutulmamalıdır.
Sistemin tüm yüksek noktalarında hava alma çıkışları bulunmalıdır. Hava alma çıkışları servis için kolaylıkla erişilebilen
noktalara yerleştirilmelidir. İç ünitenin içinde otomatik bir hava
tahliyesi vardır. Su devresindeki havanın otomatik olarak tahliye
edilebilmesi için, bu hava tahliye vanasının fazla sıkılmış
olmadığını kontrol edin.
Saha boru sistemine takılan elemanların suyun basıncına ve
sıcaklığına dayanabilmesine dikkat edin.
Her zaman sitem içinde kullanılan suyla ve iç ünite üzerinde
kullanılan malzemelerle uyumlu malzemeler kullanın.
UYARI
Isıtıcı su devresine ilave bir filtrenin takılması şiddetle
önerilir. Özellikle sahada temin edilen ısıtma borularındaki
metal partiküllerin giderilmesi amacıyla, küçük partikülleri
ayırabilecek, manyetik veya siklon tipi bir filtrenin
kullanılması önerilir. Küçük partiküller üniteye zarar
verebilir ve ısı pompası ünitesinin standart filtresi
tarafından giderilemez.
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Su hacminin ve genleşme tankı ön basıncının kontrol
edilmesi

2

Aşağıdaki tabloyu ve bilgileri kullanarak genleşme kabı ön
basıncının ayar gerektirip gerektirmediğini ve tesisattaki toplam
su hacminin izin verilen maksimum su hacminden az olup
olmadığını belirleyin.

Ünitede fabrika çıkış ön basıncı 1 bar olan 12 litrelik bir genleşme
kabı vardır.
Ünitenin gereği gibi çalışmasını garantilemek için genleşme kabı ön
basıncının ayarlanması gerekebilir ve minimum ve maksimum su
hacmi kontrol edilmelidir.
1

Montaj
yükseklik
farkı(a)

Su hacmi
65°C ≤270 l
80°C ≤180 l

65°C >270 l
80°C >180 l

≤7 m

Ön basınç ayarı gerekli
değildir.

Gerekli işlemler:
• ön basınç düşürülmelidir,
"Genleşme kabı ön
yükleme basıncının
hesaplanması" ile verilen
şekilde hesaplayın.
• su hacminin izin verilen
maksimum su hacminden
az olup olmadığını kontrol
edin (aşağıdaki grafiği
kullanın)

>7 m

Gerekli işlemler:
• ön basınç yükseltilmelidir,
"Genleşme kabı ön
yükleme basıncının
hesaplanması" ile verilen
Ünitenin genleşme kabı
şekilde hesaplayın.
tesisat için çok küçük.
• su hacminin izin verilen
maksimum su hacminden
az olup olmadığını kontrol
edin (aşağıdaki grafiği
kullanın)

Ünitenin dahili su hacmi dışında tesisattaki toplam su hacminin
minimum 20 l olduğunu kontrol edin.
Çoğu uygulamada bu minimum su hacmi yeterli bir sonuç
verecektir.
Ancak kritik proseslerde ya da yüksek ısı yüküne sahip
odalarda daha fazla su hacmi gerekebilir.
Her bir hacim ısıtma/radyatör devresindeki sirkülasyon
uzaktan kumandalı vanalarla kontrol edildiğinde, 20 litrelik
bu minimum su hacminin tüm vanalar kapalı olsa bile
sürdürülmesi önemlidir.
Örnek

A B
11 2 3

1

C1
11 4

6 7 7 8

9

10

(a) Montaj yükseklik farkı: su devresinin en yüksek noktası ile iç ünite
arasındaki yükseklik farkı (m). İç ünite tesisatın en yüksek noktasına
yerleştirilmişse montaj yüksekliği 0 m kabul edilir.

M3
T3

Ayarlanacak ön basınç (Pg) maksimum montaj yükseklik farkına (H)
bağlıdır ve aşağıda verilen şekilde hesaplanır:

M2
T2
M1

Dış ünite
İç ünite

10

Radyatör (sahadan temin
edilir)

3
4

Soğutucu ısı eşanjörü

11

Elektronik genleşme valfı

Su ısı eşanjörü

C1

Uzaktan kumanda

5

Kompresör

6

Pompa

7

Kesme vanası

8

Kolektör (sahadan
temin edilir)

9

Baypas vanası
(sahadan temin edilir)

M1...M3

Devre radyatörlerini
kontrol etmek için ayrı
motorlu vana (sahadan
temin edilir)

T1...T3

Ayrı oda termostatı
(sahadan temin edilir)

A

Montaj alanı

B

Oturma odası

Devrenin tümünde izin verilen maksimum su hacminin belirlenmesi
için aşağıdakileri yapın:
1

Aşağıdaki grafiği kullanarak hesaplanan ön basınca (Pg) karşılık
gelen maksimum su hacmini belirleyin.

2

Su devresinin tamamındaki toplam su hacminin bu değerden az
olduğunu kontrol edin:

Eğer böyle değilse, iç ünitedeki genleşme kabı montaj için çok
küçüktür.
2.5

2
pre-pressure [bar]

T1

2

Pg=(H/10+0,3) bar
İzin verilen maksimum su hacminin kontrol edilmesi

5

1

Genleşme kabı ön yükleme basıncının hesaplanması

1.5

1
80
°C

65
°C

0.5
0.3
0.0
0 20 50

100

150

200
250
300
350
maximum water volume [l]

400

450

= ön basınç
= maksimum su hacmi
= ön basınçlı kabın hacmini artırın
= ön basınçlı kabın hacmini azaltın
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Örnek 1
İç ünite su devresindeki en yüksek noktanın 5 m altına kurulmuştur.
Su devresindeki toplam su hacmi 100 litredir.
Bu örnekte, hiçbir işlem ya da ayarlama gerekli değildir.
Örnek 2
İç ünite su devresindeki en yüksek noktaya kurulmuştur. Su
devresindeki toplam su hacmi 380 litredir.

Saha boru bağlantıları yapılırken ve yalıtımla ilgili dikkat
edilecekler
Isıtma kapasitesinin düşmesinin önlenmesi için komple su devresi,
tüm borular dahil yalıtılmalıdır.
İç ortam sıcaklığı 30°C'den ve bağıl nem RH %80'den yüksekse, bu
durumda yalıtım üzerindeki yoğuşmanın önüne geçilmesi için yalıtım
malzemesinin kalınlığı en az 20 mm olmalıdır.

Sonuç:
■
■
■

■

380 l büyüktür 180 l veya 270 l olduğuna göre, ön basınç
düşürülmelidir (yukarıdaki tabloya bakın).
Gerekli ön basınç değeri:
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (0/10 + 0,3) bar = 0,3 bar
Buna karşılık gelen maksimum su hacmi grafikten okunabilir:
65°C çıkış suyu için yaklaşık 380 l ve 80°C çıkış suyu için
yaklaşık 250 l.
65°C çıkış suyu olması durumunda, toplam su hacmi (380 l)
maksimum su hacminden (380 l) yüksek olmadığına göre,
genleşme kabı kurulum için yeterlidir.
80°C çıkış suyu olması durumunda, toplam su hacmi (380 l)
genleşme kabının maksimum su hacminden (250 l) yüksek
olduğuna göre, ilave bir genleşme kabı takılmalıdır.

Su doldurulması
Su ilave etme yöntemi
1

Su kaynağını bir doldurma vanasına (sahadan temin edilir)
bağlayın.

2

Otomatik hava tahliye vanasının açık (en az 2 tur) olduğundan
emin olun.

3

Manometre yaklaşık 2,0 bar basınç gösterene kadar suyla
doldurun. Hava alma vanalarını kullanarak devredeki havayı
mümkün mertebe çıkarın (bkz. "[E-04] Yalnız pompa işletimi"
sayfa 26). Su devresinde kalan hava, ısıtıcı kitin arızalı
çalışmasına yol açabilir (takılmış ise).

4

Opsiyonel ısıtıcı kite sahip ünitelerde: ısıtıcı kit hava tahliye
vanasını kullanarak ısıtıcı kazan içindeki havayı alın.

Genleşme kabı ön yükleme basıncının ayarlanması
Genleşme kabının fabrika ayar ön basıncının (1 bar) değiştirilmesi
gerektiğinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulmalıdır:
■
■

Genleşme kabı ön basıncını ayarlamak için yalnız kuru azot
kullanın.
Genleşme kabı ön basıncının hatalı ayarlanması sistemin
arızalanmasına yol açacaktır. Bu nedenle ön basınç yalnız
ehliyetli bir tesisatçı tarafından ayarlanmalıdır.

Genleşme kabının basıncını ayarlayabilmek için anahtar kutusu
üniteden çıkarılmalıdır. Bunun nasıl aypılacağı "Ünitenin açılması"
sayfa 36 bölümünde açıklanmıştır.

NOT

■

Doldurma sırasında sistemdeki tüm havanın
çıkarılması mümkün olmayabilir. Kalan hava,
sistemin ilk çalışma saatleri esnasında otomatik
hava alma vanalarından çıkarılacaktır. Daha
sonra su ilave edilmesi gerekebilir.

■

Manometre üzerinde gösterilen su basıncı, su
sıcaklığına bağlı olarak değişecektir (daha yüksek
su sıcaklığında daha yüksek basınç).
Bununla birlikte, devreye hava girmesinin
önlenmesi için su basıncı her zaman 0,3 bar
üzerinde kalmalıdır.

■

Sistem, basınç tahliye valfı üzerinden bir miktar
fazla suyu atabilir.

■

Su kalitesi
olmalıdır.

Su devresinin bağlanması
Su bağlantılarının yapılması gerekir. Su giriş bağlantısının ve su çıkış
bağlantısının iç ünite üzerindeki konumları "Ana elemanlar" sayfa 7
bölümünde gösterilmiştir.
Boru bağlantılarını yaparken aşırı kuvvet uygulayarak ünite
borularını deforme etmemeye dikkat edin. Borulardaki
deformasyon ünitenin arıza yapmasına yol açabilir.

EU

direktifi

98/83 EC'ye

uygun

Su devresine hava, nem veya toz girerse sorunlar çıkabilir. Bu
nedenle, su devresini bağlarken aşağıdakileri daima dikkat edin:
■
■
■
■
■
■

Yalnız temiz borular kullanın.
Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.
Duvar içinden geçirirken toz ve pislik girmemesi için borunun
ucunu kapatın.
Bağlantıların sızdırmazlığı için güvenilir bir diş sızdırmazlık
malzemesi kullanın.
Pirinç dışında metal boru kullanıldığında, galvanik korozyona
mani olmak için mutlaka her iki malzemeyi birbirinden yalıtın.
Pirinç yumuşak bir malzeme olduğundan su devresi
bağlantılarını yaparken uygun aletler kullanın. Uygun olmayan
aletler borularda hasara neden olacaktır.
■

■

NOT

Ünite yalnız kapalı bir su sisteminde kullanılmalıdır.
Açık bir su devresinde uygulama yapılması su
borularında aşırı korozyona yol açabilir.
Su devresinde Zn ile kaplanmış parçalar kullanmayın.
Ünitenin dahili su devrelerinde bakır borular kullanıldığından bu parçalarda aşırı korozyon oluşabilir.
Su devresinde 3 yollu bir vana ya da 2 yollu bir vana
kullanıldığında, vananın maksimum konum değiştirme
süresi 60 saniyeden az olacaktır.
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Elektrik kablo tesisatı

İç kablo bağlantıları - Parça listesi

Elektrik kablo tesisatında dikkat edilecekler

Ünite ile verilen iç kablo bağlantıları şemasına bakın. Kullanılan
kısaltmalar aşağıda listelenmiştir.

anahtar kutusu elemanları listesi
UYARI
■

Döşenen kablo tesisatında ilgili yerel ve ulusal
düzenlemelere uygun olarak tüm kutuplarda kontak
ayırmasına sahip bir ana şalter veya ayırma için
başka bir yöntem kapsanmalıdır.

■

Bağlantı yapmadan önce güç girişini kesin.

■

Yalnız bakır kablolar kullanın.

■

Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri
ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve ilgili
Avrupa ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.

■

Elektrik kablo şemasında belirtildiği şekilde gerekli
olan sigortaları mutlaka takın.

■

Sahada yapılan kablo işlemleri üniteyle birlikte verilen
kablo şemalarına ve aşağıda verilen talimatlara uygun
olarak yapılmalıdır.

■

Hiçbir zaman kabloları tomar halinde sıkıştırmayın ve
borular ve keskin kenarlarla temas etmediğinden
emin olun.

■

■

■

■

■

Terminal bağlantılarına dış baskı uygulanmadığından
emin olun.
Mutlaka özel olarak ayrılmış bir güç beslemesi
kullanın. Hiçbir zaman başka bir cihazla paylaşılan
güç beslemesi kullanmayın.
Kesinlikle bir toprak bağlantısı tesis edin. Üniteyi bir
tesisat borusu, gerilim darbesi sönümleyici veya
telefon toprak kablosuna topraklamayın. Kusurlu
topraklama, elektrik çarpmasına neden olabilir.
İlgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak
mutlaka bir toprak kaçak koruyucu takın. Bunun
yapılmaması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Toprak kaçak koruyucu monte edilirken, toprak kaçak
koruyucunun gereksiz yere açılmasına engel olmak
için inverter ile uyumlu (yüksek frekans elektrik
gürültüsüne dirençli) olduğundan emin olun.
Bu ünitede bir inverter bulunduğundan, faz ilerletme
kapasitörü takılması güç faktörü iyileştirme etkisini
bozmakla kalmaz aynı zamanda yüksek frekanslı
dalgalardan dolayı kapasitörün anormal ısınması
kazasına da yol açabilir. Bu nedenle, hiçbir zaman faz
ilerletme kapasitörü takmayın.
Montaj işlemlerinden sonra kabloları keskin kenarlarla
temastan koruyan tüm lastik mufların yerlerine geri
takıldığından emin olun.

Yalnız V17 modelleri için
■

EN/IEC 61000-3-12(a) ile uyumlu ekipman

■

Sistem empedansı Zsys kullanıcının beslemesi ile
kamuya açık sistem arasındaki interfaz noktasında
Zmax'dan küçük veya ona eşit olmak şartıyla bu
ekipman EN/IEC 61000-3-11(b) ile uyumludur.
Ekipmanın sadece sistem empedans Zsys değerinin
Zmax'dan küçük veya ona eşit bir beslemeye
bağlanması, gerekirse dağıtım ağı işletmeni ile
istişare ederek ekipman montajcısı veya kullanıcısının
sorumluluğudur.

Zmax =

011

014

016

0,34 Ω

0,32 Ω

0,32 Ω

(a) Her bir fazda >16 A ve ≤75 A giriş akımı ile kamuya açık düşük akımlı sistemlere
bağlanan ekipman tarafından üretilen harmonik akımlar için sınırları tespit eden
Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.
(b) ≤75 A anma akımına sahip ekipman için kamuya açık düşük akımlı besleme
sistemlerindeki voltaj değişiklikleri, voltaj dalgalanmaları ve oynamaları için
sınırları tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.
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A1P............................ Ana PCB
A2P............................ Uzaktan kumanda PCB (kullanıcı arabirimi)
A3P............................ Kontrol PCB'si
A4P......................* .... İnverter PCB'si
A4P..................... # .... İnverter kontrol PCB'si
A5P......................* .... QA PCB
A5P..................... # .... İnverter PCB
A6P............................ Filtre PCB'si
A7P............................ Dijital I/O PCB (opsiyonel)
A8P............................ Talep PCB'si (opsiyonel)
A10P.......................... Termostat PCB'si (opsiyonel)
A11P .......................... Alıcı PCB'si (opsiyonel)
B1PH ......................... Yüksek basınç sensörü
B1PL.......................... Alçak basınç sensörü
BS1~BS4 (A4P).. # .... Basma buton
BSK ........................... Güneş enerjisi pompa istasyon rölesi
(opsiyonel) (EKSRPS3)
C1 ........................* .... Kapasitör
C1,C2 ................. # .... Filtre kapasitörü
C1,C2 (A5P) ....... # .... PCB kapasitörü
C1~C3 (A4P) .......* .... PCB kapasitörü
C2,C3 ..................* .... Filtre kapasitörü
DS1 (A*P) .................. DIP anahtarı
E7H............................ Alt plaka ısıtıcı (yalnız EKBPHTH16A
opsiyonu olan ERRQ* dış ünite veya ERSQ*
dış ünite ile birlikte)
E1HC ......................... Karter ısıtıcı
F1,F2 .................. # .... Hat içi sigorta
F1U (A1P,A3P) .......... Sigorta (T, 3,15 A, 250 V)
F1U (A6P)............* .... Sigorta (T, 6,3 A, 250 V)
F1U,F2U (A4P)... # .... Sigorta (31,5 A, 500 V)
F1U,F2U (A7P).......... Sigorta (5 A, 250 V) (opsiyonel)
F3U,F4U ..............* .... Sigorta (T, 6,3 A, 250 V)
F3U,F6U (A4P)... # .... Sigorta (6,3 A, 250 V)
H1P~H7P (A4P) . # .... PCB LED
HAP (A*P).................. PCB LED
IPM1 ....................* .... Entegre güç modülü
K1A............................ Arabirim rölesi
K1E,K2E .................... Elektronik genleşme valfı
K1M,K2M............ # .... PCB kontaktörü
K*R (A*P)................... PCB rölesi
K1S............................ 3 yollu vana (opsiyonel)
M1C ........................... Kompresör
M1F,M2F.................... Anahtar kutusu soğutma fanı
M1P ........................... DC inverter pompası
PC (A11P).................. Güç devresi (opsiyonel)
PHC1 ......................... Optokuplör giriş devresi
PS (A*P) .................... Anahtarlamalı güç besleme
Q1DI,Q2DI................. Toprak kaçak kesici (sahadan temin edilir)
Q2L............................ Termik koruyucu su boruları
R1 (A5P)............. # .... Direnç
R1,R2 (A4P) ........* .... Direnç
R1L ......................* .... Reaktör
R1L~R3L ............ # .... Reaktör
R1H ........................... Nem sensörü (opsiyonel) (EKRTR)
R1T............................ Ortam sensörü (opsiyonel) (EKRTW/R)
R2T............................ Kullanım sıcak suyu depo termistörü
(EKHTS*) (opsiyonel)
R2T............................ Harici sensör (zemin veya ortam) (EKRTETS*)
(opsiyonel)
R3T............................ Sıvı termistörü R410A
EKHBRD011~016ADV17+Y17
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R4T............................ Dönüş suyu termistörü
R5T............................ Çıkış suyu termistörü
R6T............................ Tahliye termistörü
R7T............................ Sıvı termistörü R134a
R8T............................ Kanatçık termistörü
RC (A*P).................... Alıcı devre
S1PH ......................... Yüksek basınç anahtarı
S1S............................ İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağının
kontağı (sahadan temin edilir)
S3S............................ Karıştırma istasyonu giriş 1
(sahadan temin edilir)
S4S............................ Karıştırma istasyonu giriş 2
(sahadan temin edilir)
SS1 (A1P).................. Seçici anahtar (acil durum)
SS1 (A2P).................. Seçici anahtar (ana/bağımlı)
SS1 (A7P).................. Seçici anahtar (opsiyonel)
TC (A*P) .................... Verici devre
T1R,T2R (A*P) .......... Diyot köprüsü
T3R......................* .... Güç modülü
V1C~V8C ............* .... Ferrit nüveli gürültü filtresi
V1C~V12C ......... # .... Ferrit nüveli gürültü filtresi
X1M~X3M.................. Terminal bloğu
X1Y~X4Y ................... Konektör
X*M (A*P) .................. PCB üzerindeki terminal bloğu (opsiyonel)
Y17R.......................... 4 yollu vana
Z1F~Z5F (A*P) .......... Gürültü filtresi
*
#

İç ünite güç besleme ve iletişim kablolarının bağlanması
Kablo gereksinimleri
Kablo
demeti Tanım

Öğe

Normal elektrik tarifesi kurulumu olması
halinde

1

PS

■

Yalnız V17 modelleri
Yalnız Y17 modelleri

Elektrik bağlantı şeması anahtar
kapağının iç tarafında bulunabilir.

■

Görüntü paraziti veya gürültüyü önlemek için iç ve
dış üniteyi, güç besleme kablosunu ve iletişim
kablolarını televizyon ve radyolardan en az
1 metre uzağa yerleştirin.
(Radyo dalgalarına bağlı olarak, 1 metre
gürültüyü yok etmek için yeterli bir mesafe
olmayabilir.)

3~

4+GND

(b)

1~

3~

PS

Normal elektrik tarifesi güç
kaynağı

2+GND

2+GND

2

PS

İndirimli elektrik tarifesi güç
kaynağı

2+GND

4+GND

3

LV

Dış ünite iletişimi (F1/F2)

2

2

(c)

4

LV

Standart uzaktan kumanda
(P1/P2)

2

2

(c)

5

LV

İkincil uzaktan kumanda
(P1/P2)(a)

2

2

(c)

6

LV

Kullanım sıcak suyu depo
termistörü (R2T)(a)

2

2

(d)

7

LV

Harici oda termostat sinyali
AÇIK/KAPALI(a)

2

2

100 mA(c)

8

LV

İndirimli elektrik tarifesi güç
kaynağı anahtarı (S1S)(a)

2

2

100 mA(c)

9

LV

Çoklu ayar noktası sinyal 1(a)

2

2

100 mA(c)

LV

(a)

2

2

100 mA(c)

Çoklu ayar noktası sinyal 2
(a)

1,25
(b)

–1,25

11

LV

Isıtıcı kit sinyali

Isıtıcı kitin montaj kılavuzuna
bakın

12

HV

Alt plaka ısıtıcı (E7H)(a)

2

2

13

HV

3 yollu vana (K1S)(a)

3

3

(d)

14

HV

Harici oda termostatı güç
kaynağı(a)

2

2

100 mA(c)

15

HV

Isıtıcı kit kontrolü(a)

16

HV

Güneş enerjisi pompa
istasyon rölesi(a)

0,5 A(c)

Isıtıcı kitin montaj kılavuzuna
bakın
2

2

100 mA(c)

PS = Güç kaynağı (bkz. şekil 3)
LV = Alçak gerilim (bkz. şekil 3)
HV = Yüksek gerilim (bkz. şekil 3)

Anahtar kutusunun kablo girişlerinde kablo bağı tespitleri
bulunmaktadır. Bkz. "Anahtar kutusu ana elemanları" sayfa 8.
■

1~

2+GND

Maksimum
çalışma
akımı

1

10

İç ünite tarafındaki saha kablo tesisat işlemlerinin çoğu anahtar
kutusu içindeki terminal bloğu üzerinden yapılacaktır. Terminal
bloklarına erişim için anahtar kutusu servis panelini çıkartın. Bu
panelin nasıl çıkarılıp anahtar kutusunun içine erişileceğine dair
talimatlar için ünitenin anahtar kutu kapağına bakın.

NOT

Normal elektrik tarifesi güç
kaynağı

İndirimli elektrik tarifesi kurulumu olması
halinde

Saha kablo bağlantılarının sistem tanıtımı
■

Gerekli iletken
sayısı

(a)
(b)
(c)
(d)

kutusu

Opsiyonel
İç ünitenin üzerindeki isim plakasına bakın.
Minimum kablo kesiti 0,75 mm2.
Bu cihaz ve bağlantı kablosu kullanım sıcak su deposu ile birlikte verilir.

Tüm kabloları ve kablo ebatlarını ilgili yerel ve ulusal
düzenlemelere göre seçin.

NOT

Elektrik işi tamamlandıktan sonra, her bir elektrik
parçasının ve elektrik aksam kutusu içindeki terminalin
sıkıca bağlandığını doğrulayın.
Prosedür
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1

"Ünitenin açılması" sayfa 36 kısmında açıklandığı gibi üniteyi
açın ve anahtar kutusunu ünitenin önüne yerleştirin.

2

Anahtar kutusunun kapağını açın.

3

Uygun kablo kullanarak, kablo bağlantı şemasında gösterildiği
gibi ve şekil 3'e göre güç kaynağını ve iletişim kablolarını uygun
terminallere bağlayın.
■

Elektrik gürültüsü alınmasını önlemek için
kabloların şekil 3'te gösterildiği gibi doğru demet
içine konulduğundan ve doğru demet içinde
yönlendirildiğinden emin olun.

■

Kablo bağlantılarını yaparken elektrik gürültüsü
(dış gürültü) alınmasını önlemek için ünite
dışındaki kablo demetlerini birbirlerinden en az
25 mm uzak döşeyin.

■

Ünite yan plakası ile kablo tutma çubuğu
arasındaki tüm kablolar şekil 3'te gösterildiği gibi
döşenmelidir.
Montaj kılavuzu
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Gerginliğin alınmasını sağlamak ve borulara ve keskin kenarlara
değmediğinden emin olmak için kabloları kablo bağlarıyla kablo
bağı tespitlerine sabitleyin. Demet halindeki kabloları hiçbir
zaman sıkıştırmayın.

X3M

P1
P2

6
X3M

P1
P2

4

1

Not: şekil 3'te yalnız ilgili saha kabloları gösterilmiştir.
5

Anahtar kutusunun kapağını kapatın ve "Ünitenin açılması"
sayfa 36 kısmında açıklanan talimatları ters sırayla izleyerek
anahtar kutusunu tekrar ünite içindeki yerine takın.

2

Uzaktan kumandanın montajı
P2 P1

P2 P1

Kullanışlı şekilde ünitenin ayarlanması, kullanılması ve bakımının
yapılmasını sağlayan bir uzaktan kumanda ünite ile temin edilmiştir.
Uzaktan kumandayı çalıştırmadan önce bu montaj prosedürünü
izleyin.
4

Bağlantı kabloları kapsanmamıştır.

NOT

■
■

1

3

Bir kit içinde verilen uzaktan kumanda iç mekana
monte edilmelidir.
Uzaktan kumandanın termostat fonksiyonu kullanıldığında, montaj konumunu aşağıdakileri karşılayacak
şekilde seçin:
- odadaki ortalama sıcaklığın algılanabileceği bir
yer,
- doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir yer,
- bir ısı kaynağının yakınında olmayan bir yer,
- örn. kapı açılması/kapanması yüzünden dış
havadan ya da hava akımından etkilenmeyen bir
yer,
- göstergenin temiz kalacağı bir yer,
- sıcaklık 0°C ve 50°C arasında kalacak bir yer,
- bağıl nemin maksimum %80 olacağı bir yer.

5

1

Ünite

2

Uzaktan kumandanın arka kısmı

3

Uzaktan kumandanın ön kısmı

4

Arkadan kablo bağlantısı

5

Üstten kablo bağlantısı

6

Kablo geçişi için parçayı yan keski, vs. ile kesin.

Uzaktan kumandanın ön kısmının üstündeki terminalleri ve ünite
içindeki terminalleri (P1 ila X3M:P1, P2 ila X3M:P2) bağlayın.
Uzaktan kumanda kasasının içinden
geçmesi gereken bölümlerde kablo
zırhını soyun ( l ).

NOT

4

Uzaktan kumandanın üst kısmını yerine takın.
Takarken kabloları sıkıştırmamaya dikkat edin.

İlk önce
başlayın.

Uzaktan kumandanın ön kısmını çıkarın.

alttaki

klipslerden

takmaya

Uzaktan kumandanın arka kısmındaki
yarıklara (1) yarıklı bir tornavida takın ve
uzaktan kumandanın ön kısmını çıkarın.
1

1
2

Uzaktan kumandayı
bağlayın.

NOT

3

düz

bir

zemine

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağına bağlantı

Bağlantı vidalarını aşırı sıkarak uzaktan
kumandanın alt kısmının biçimini bozmamaya
dikkat edin.

Bu ekipman bu tür indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı dağıtım
sistemlerine bağlanabilir.

Ünite kablolarını bağlayın.
NOT

Eğer satandart uzaktan kumandanın yanında
opsiyonel uzaktan kumanda da kurulursa:
■

■

Her iki uzaktan kumandanın elektrik kablolarını aşağıda açıklandığı gibi aynı şekilde
bağlayın.
SS1 seçici anahtarını çalıştırarak bir ana ve
bir de bağımlı uzaktan kumanda seçin.

PCB
S
M

■

Dünyanın her yerinde elektrik şirketleri rekabetçi fiyatlarla güvenilir
elektrik sunumu yapmak için uğraşmaktadır ve çoğu zaman
müşterilerini indirimli tarife ile faturalandırma yetkisine sahiptir. Örn.
kullanım zamanına bağlı tarifeler, mevsimlik tarifeler, Almanya ve
Avusturya'da Wärmepumpentarif, ...

SS1

S

Bağımlı

M

Ana

Sadece ana olarak ayarlanan uzaktan
kumanda oda termostatı olarak çalışabilir.

Eğer varsa, ekipmanı indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı dağıtım
sistemlerinden birine bağlamanın uygun olup olmayacağını öğrenmek için bu ekipmanın montajının yapılacağı sahadaki sağlayıcı
görevini gören elektrik şirketiyle görüşün.
Ekipman bu tür indirimli elektrik tarifesi güç kaynağına bağlandığında, elektrik şirketi şunları yapabilir:
■

ekipmana gelen güç beslemesini belirli zaman dilimlerinde
kesintiye uğratmak;
■ belirli zaman dilimlerinde ekipmanın sadece sınırlı miktarda
elektrik kullanmasını talep etmek.
İç ünite zorunlu kapama moduna geçme giriş sinyalini alacak şekilde
tasarlanmıştır. O anda ünite kompresörleri çalışmaz.
UYARI
Aşağıda tip 1olarak gösterilene benzer bir indirimli
elektrik tarifesi için
İndirimli elektrik tarifesinin devrede ve güç beslemesinin
kesintisiz olduğu dönemde, inverter PCB'sinin hazırda
bekleme güç tüketimi mümkündür.
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Olası indirimli elektrik tarife tipleri

Yalnız Y17 ünite tipleri için (3~)

Olası bağlantılar ve ekipmanı bu tür güç kaynağına bağlama
gereklilikleri aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir:

[6-04]=1

Yalnız V17 ünite tipleri için (1~)
[6-04]=1

1
2

3

1
2

3

1
2

1
2
3

[6-04]=2

1

L N

1
S1S

2

4

2

3

L N

1
S1S

2

4

3

3

L N

1
S1S

3

2

4

1

1

[6-04]=2

L1 L2L3 N

1
S1S

2

1

L1 L2L3 N

S1S

2

L N

3

4

4

3

S1S

4

1

2

L1 L2L3 N

1
S1S

2

2

L1 L2L3 N

S1S

2

L N

3

4

3

4

S1S

4

1

3

L1 L2L3 N

1
S1S

2

3

L1 L2L3 N

S1S

2

L N

3

4

3

4

S1S

3

4

L N

L N

6

6
3
6

6

L1 L2 L3 N X1M

4

3
L N X1M

7 8 X3M

5

4
7 8 X3M

8 9 X2M

5
8 9 X2M
8 9 10 11 X2M

8 9 10 11 X2M

1
2
3

1

İndirimli elektrik tarifesi besleme kutusu

2

Elektrik şirketinin sinyalini kontrol eden alıcı

3

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı

4

İç üniteye giden gerilimsiz kontak

5

Normal elektrik tarifesi güç kaynağı

6

Sigorta (sahadan temin edilir)

İndirimli elektrik tarifesi besleme kutusu
Elektrik şirketinin sinyalini kontrol eden alıcı
İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı

4

İç üniteye giden gerilimsiz kontak

5

Normal elektrik tarifesi güç kaynağı

6

Sigorta (sahadan temin edilir)

İndirimli elektrik tarifesi kurulumu olması halinde, normal
elektrik tarifesi güç kaynağı bağlamadan önce X2M
üzerindeki kablo bağlantı köprülerini çıkarın.
İç ve dış ünite indirimli elektrik tarifesi güç kaynağına bağlandığında,
elektrik şirketinin indirimli elektrik tarifesini kontrol eden gerilimsiz
kontak X3M'nin 7 ve 8 bağlantılarına bağlanmalıdır (yukarıdaki
şekilde gösterildiği gibi).
Elektrik şirketi tarafından indirimli elektrik tarife sinyali gönderildiği
anda parametre [6-04]=1 olduğunda, bu kontak açılacak ve ünite
zorunlu kapama moduna girecektir(1).
Elektrik şirketi tarafından indirimli elektrik tarife sinyali gönderildiği
anda parametre [6-04]=2 olduğunda, bu kontak kapanacak ve ünite
zorunlu kapama moduna girecektir(2).

(1) Sinyal tekrar yayınlandığında, gerilimsiz kontak kapanacak ve ünite işletimi
yeniden başlayacaktır. Bu nedenle otomatik yeniden başlatma fonksiyonunun
etkin halde bırakılması önemlidir. "Saha ayarları" sayfa 19 bölümündeki saha
ayarı "[8] Opsiyon kurulumu, [8-01]" konusuna bakın.
(2) Sinyal tekrar yayınlandığında, gerilimsiz kontak açılacak ve ünite işletimi yeniden
başlayacaktır. Bu nedenle otomatik yeniden başlatma fonksiyonunun etkin halde
bırakılması önemlidir. "Saha ayarları" sayfa 19 bölümündeki saha ayarı
"[8] Opsiyon kurulumu, [8-01]" konusuna bakın.
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Tip 1

9

Yerel besleme panosundaki güç besleme gerilimini kontrol edin.
Gerilim, ünite tanıtma etiketi üzerindeki gerilime uymalıdır.

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı güç beslemesinde kesinti
olmayan tiptedir.
10

Tip 2

Güç besleme gerilimi

Hava alma vanası

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı süre dolduğunda güç
beslemesinde kesinti oluşacak tiptedir.

Isı pompasının hava tahliye vanasının açık (en az 2 tur)
olduğundan emin olun.

Tip 3

Isıtıcı kitin hava tahliye vanasının açık (en az 2 tur) olduğundan
emin olun. Isıtıcı kitin montaj kılavuzuna bakın.

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı, güç beslemesinin derhal
kesintiye uğrayacağı tiptedir.
İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağının, güç
beslemesinin kesintiye uğramadığı türden olması
durumunda ünite kapanmaya zorlanacaktır.

NOT

İlk çalıştırma ve konfigürasyon
İç ünite, montaj ortamına (dış hava, takılan opsiyonlar, vs.) ve
kullanıcı düzeyine uyum için montajcı tarafından yapılandırılmalıdır.

Kesme vanalarının doğru takıldığından ve tam açık olduğundan
emin olun.
Vanalar kapalı olarak sistemin çalıştırılması pompaya
zarar verecektir!
Tüm kontroller yapıldıktan sonra ünite kapatılmalıdır, ancak o zaman
üniteye enerji verilebilir. İç ünitenin güç girişi açıldığında, başlangıç
durumuna gelirken uzaktan kumanda üzerinde "88" görüntülenir, bu
en fazla 30 saniye kadar sürebilir. Bu süreç zarfında uzaktan
kumanda çalıştırılamaz.

Saha ayarları

Bir güç kesintisi olduğunda ve güç üniteye geri geldiğinde
sistem otomatik olarak ayarlarını geri yükler ve yeniden
başlar.

İç ünite, montaj ortamına (dış hava, takılan opsiyonlar, vs.) ve
kullanıcı ihtiyacına uyum için montajcı tarafından yapılandırılmalıdır.
Bunun için, saha ayarları olarak adlandırılan bir takım ayarlar
kullanılabilir. Bu saha ayarlarına iç ünite üzerinde bulunan kullanıcı
arabirimi yoluyla erişebilir ve bunlar programlanabilir.

Bağlantı yapmadan önce güç girişini kesin.
Ünitenin montajından sonra aşağıdakileri kontrol edin:

2

Kesme vanaları

Bu bölümde yer alan bütün bilgilerin montajcı tarafından
sırasıyla okunması ve sistemin uygulanabilir şekilde
düzenlenmesi önemlidir.

Çalıştırma öncesi kontroller

1

11

Saha kablo bağlantıları
Saha kablo bağlantılarının "Elektrik kablo tesisatı" sayfa 15
bölümünde açıklanan talimatlara, kablo bağlantı şemalarına,
Avrupa ve ulusal düzenlemelere göre yapıldığından emin olun.
Sigortalar ve koruma cihazları

Her saha ayarına, kullanıcı arabirimi ekranında gösterilen
3 basamaklı bir numara veya kod atanmıştır, örneğin [5-03]. İlk hane
[5] 'birinci kodu' ya da saha ayar grubunu gösterir. İkinci ve üçüncü
haneler [03] 'ikinci kodu' gösterir.
Tüm saha ayarlarının bir listesi ve ön tanım değerleri "Saha ayarları
tablosu" sayfa 32 bahsinde verilmiştir. Bu listede, ön tanım
değerinden farklı olarak değiştirilen saha ayarının tarihini ve değerini
kaydetmek için 2 sütun verilmiştir.
Her bir saha ayarının ayrıntılı bir açıklaması "Ayrıntılı açıklama"
sayfa 20 altında verilmiştir.
Ünitenin ayrıntılı bir tanıtımı ve ilk çalıştırması ile ilgili olarak Ek
sayfa 39 kısmına bakın.

Sigortaların ve diğer yerel olarak montajı yapılan koruma
cihazlarının "Elektrik özellikleri" sayfa 38 bölümünde belirtilen
büyüklük ve tipte olduğunu kontrol edin. Bir sigorta ya da
koruma cihazının atlanmadığından emin olun.
3

Toprak kablo bağlantıları
Toprak kablolarının gereği gibi bağlandığından ve toprak
terminallerinin sıkıldığından emin olun.

4

İç kablo bağlantıları
Gevşek bağlantılar veya zarar görmüş elektrik elemanları
açısından anahtar kutusunu ve ünitenin içini gözle kontrol edin.

5

Montaj
Üniteyi çalışmaya başlatırken anormal gürültü ve titreşimlerin
olmaması için ünitenin gereği gibi monte edildiğini kontrol edin.

6

Zarar görmüş donatım
Ünitenin içini, zarar görmüş elemanlar veya sıkıştırılmış borular
açısından kontrol edin.

7

Soğutucu kaçağı
Ünitenin içini soğutucu kaçağı açısından kontrol edin. Soğutucu
kaçağı varsa, yerel satıcınızı arayın.
Soğutucu boru bağlantılarından sızmış olan hiçbir soğutucuya
dokunmayın.
Bu, soğuk ısırmasına yol açabilir.

8

Su kaçağı
Ünitenin içini su kaçağı açısından kontrol edin. Su kaçağı olması
durumunda su giriş ve su çıkış kesme vanalarını kapatın ve
yerel satıcınızı arayın.
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Prosedür

Ayrıntılı açıklama

Bir veya daha fazla daha ayarını değiştirmek için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

[0] Uzaktan kumanda kurulumu
■

[0-00] Kullanıcı izin seviyesi
Uzaktan kumanda belirli butonların ve fonksiyonların kullanıcı
tarafından çalıştırılamayacağı bir şekilde programlanabilir.
Tanımlanmış iki tane izin seviyesi vardır. Her iki seviyede
(seviye 2 ve seviye 3) temel olarak aynıdır, tek fark seviye 3 ile
su sıcaklık ayarlarının yapılamamasıdır (aşağıdaki tabloya
bakın).

3

İzin

1

2

1

SAHA AYAR MODUNA girmek için
butonuna en az 5 saniye
süreyle basın.
simgesi (3) görüntülenecektir. Ayarlanan değer sağ
tarafta görüntülenirken
(1), seçilen geçerli saha ayar kodu
gösterilir
(2).

2

butonuna basarak uygun olan saha ayarı birinci
kodunu seçin.

3

butonuna basarak uygun olan saha ayarı ikinci kodunu

Gerektiği gibi diğer saha ayarlarını değiştirmek için adım 2 ile
4 arasını tekrarlayın.

7

Tamamlandığında, SAHA AYAR MODUNDAN çıkmak için
butonuna basın.
NOT

■

■

NOT

■

■

Belirli saha ayarlarında yapılan değişiklikler yalnız
butonuna basıldığında kaydedilir. Yeni bir
saha ayar koduna geçilmesi ya da
butonuna
basılması yapılan değişiklikleri geçersiz kılacaktır.
Saha ayarları, saha ayarı birinci kodlarına göre
gruplanır.
Örneğin saha ayarları [0-00], [0-01], [0-02] ve
[0-03] grup "0" olarak tanımlanır.
Aynı grup içinde farklı değerler değiştirildiğinde,
butonuna basılmasıyla bu grup içinde
değiştirilen tüm değerler kaydedilecektir.
Aynı grup içindeki saha ayarlarını değiştirip
butonuna basarken bunu göz önünde bulundurun.
Sevkiyat öncesinde, ayar değerleri "Saha ayarları
tablosu" sayfa 32 altında gösterilen şekilde
ayarlanmıştır.
SAHA AYAR MODUNDAN çıkıldığında ünite
kendisini başlangıç durumuna getirirken uzaktan
kumanda LCD ekranında "88" görüntülenebilir.

Saha ayarlarını gözden geçirirken "Saha ayarları tablosu"
sayfa 32 tablosunda belirtilenlerden fazla bazı saha
ayarlarının olduğu dikkatinizi çekebilir. Bu saha ayarları
uygulanamaz ve değiştirilemez!
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Çalıştırılabilir

Çalıştırılabilir

Kullanım sıcak suyu ısıtma işletimi
AÇMA/KAPAMA

Çalıştırılabilir

Çalıştırılabilir

Çıkış suyu sıcaklığının ayarlanması

Çalıştırılabilir

—

Oda sıcaklığının ayarlanması

Çalıştırılabilir

Çalıştırılabilir

Sessiz mod AÇIK/KAPALI

—

—

Hava durumuna bağlı ayar noktası
AÇIK/KAPALI

Çalıştırılabilir

—

Saatin ayarlanması

—

—

Program zamanlayıcının
programlanması

—

—

Program zamanlayıcı işletimi
AÇIK/KAPALI

Çalıştırılabilir

Çalıştırılabilir

Saha ayarları

—

—

Hata kodu gösterimi

Çalıştırılabilir

Çalıştırılabilir

Test işletimi

—

—

Saha ayarı yapıldıktan sonra, seçilen izin seviyesi hemen
devreye girmez. Seçilen izin seviyesinin etkinleştirilmesi,
ve
butonlarına birlikte basıp hemen peşinden
ve
butonlarına birlikte basarak ve 4 butonun hepsini en az 5 saniye
basılı tutarak yapılır. Uzaktan kumandada hiçbir belirti
verilmediğine dikkat edin. İşlemden sonra bloke edilen butonlar
artık kullanılamayacaktır.

butonuna basarak yeni değeri kaydedin.

6

İşletim AÇMA/KAPAMA

Gerçek izin seviyesi saha ayarı ile belirlenir. İzin seviyesi 2 için
saha ayarı [0-00] değerini 2 olarak ayarlayın, İzin seviyesi 3 için
saha ayarı [0-00] değerini 3 olarak ayarlayın.

Seçilen saha ayarının ayar değerini değiştirmek için
butonuna ve
butonuna basın.

5

seviye 3

Varsayılan olarak hiçbir seviye tanımlanmamıştır, o nedenle tüm
buton ve fonksiyonlar çalıştırılabilir.

seçin.
4

seviye 2

Seçilen izin seviyesinin devreden çıkarılması aynı şekilde
yapılır.
■

[0-01] Oda sıcaklığı telafi değeri
Gerekirse ünitenin bazı termistör değerlerinin bir düzeltme
değeri ile ayarlanması mümkündür. Bu işlem termistör
toleranslarına veya kapasite yetersizliğine karşı bir önlem olarak
kullanılabilir.
Bu işlemden sonra sistemi kontrol etmek için telafi edilmiş
sıcaklık (= ölçülen sıcaklık artı telafi değeri) kullanılır ve sıcaklık
okuma modunda görüntülenir. Çıkış suyu sıcaklığı ve kullanım
sıcak suyunun sıcaklığına ait telafi değerleri için aynı zamanda
bkz. "[9] Otomatik sıcaklık telafisi" sayfa 24.

■

[0-03] Durum: hacim ısıtma için AÇIMA/KAPAMA talimatının
program zamanlayıcıda kullanılıp kullanılamayacağını tanımlar.
Hacim ısıtma program zamanlayıcı 2 farklı yolla programlanabilir: sıcaklık ayar noktasını (çıkış suyu sıcaklığı ile oda
sıcaklığının her ikisini de) esas alarak ve AÇMA/KAPAMA
talimatını esas alarak.
NOT

Varsayılan olarak sıcaklık ayar noktasını esas alan
hacim ısıtma etkin kılınmıştır (yöntem 1), o nedenle
yalnız
sıcaklık
ötelemeleri
mümkündür
(AÇMA/KAPAMA talimatı olamaz).
Bu yöntemin avantajı, kullanım sıcak suyu depolama
işletimini devre dışı bırakmadan
butonuna
basarak hacim ısıtma işletimini kolaylıkla kapatılabilmesidir (örn. yaz aylarında hacim ısıtma gerekli
olmaz).
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Aşağıdaki tablolarda program zamanlayıcının nasıl yorumlanacağına
dair her iki yöntem de gösterilmiştir.
Yöntem 1
[0-03]=1
(varsayılan)

Sıcaklık ayar noktasını esas alan hacim

Yöntem 2
[0-03]=0

AÇMA/KAPAMA talimatını esas alan hacim ısıtma

İşletim sırasında

Program zamanlayıcı hacim ısıtmayı KAPALI konuma
getirdiğinde, denetleyici kapatılacaktır (çalışma LED'i
çalışmayı bırakacaktır.) Bunun kullanım suyu ısıtması
üzerinde bir etkisi olmadığına dikkat edin.

butonuna
basıldığında

Hacim ısıtmanın program zamanlayıcısı duracak (o anda
etkin durumda ise) ve bir sonraki programlanmış AÇMA
fonksiyonunda tekrar başlayacaktır.
"Son" programlanmış komut "önceki" programlanmış
komutu geçersiz kılmıştır ve "bir sonraki" programlanmış
komut gerçekleşene kadar etkin kalacaktır.
Örnek: gerçek zamanın 17:30 olduğunu ve eylemlerin
13:00, 16:00 ve 19:00'a programlandığını varsayalım.
"Son" programlanmış komut (16:00) "önceki"
programlanmış komutu (13:00) geçersiz kılmıştır ve
"bir sonraki" programlanmış komut (19:00)
gerçekleşene kadar etkin kalacaktır.
Bu yüzden, gerçek ayarın bilinmesi için son programlanan komuta başvurulmalıdır. "Son" programlanmış
komutun bir önceki günden kalabileceği aşikardır.
Kullanma kılavuzuna bakın.
Denetleyici kapalı konuma getirilmiş olacaktır (çalışma
LED'i çalışmayı bırakır).
Ancak, program zamanlayıcı simgesi görüntülenmiş
vaziyette kalacaktır, bu durum kullanım suyu ısıtmanın
etkin olarak kaldığı anlamına gelir.

/ butonuna
basıldığında

Hacim ısıtmanın program zamanlayıcısı ve kullanım
suyu ısıtma sessiz mod ile birlikte durdurulacak ve tekrar
başlamayacaktır.
Program zamanlayıcı simgesi artık görüntülenmeyecektir.

ısıtma (a)

İşletim sırasında

Program zamanlayıcı işletimi sırasında çalışma LED'i
sürekli olarak yanar.

butonuna
basıldığında

Hacim ısıtma program zamanlayıcı duracak ve bir daha
başlamayacaktır.
Denetleyici kapalı konuma getirilmiş olacaktır (çalışma
LED'i çalışmayı bırakır).
Ancak, program zamanlayıcı simgesi görüntülenmiş
vaziyette kalacaktır, bu durum kullanım suyu ısıtmanın
etkin olarak kaldığı anlamına gelir.

/ butonuna
basıldığında

Hacim ısıtmanın program zamanlayıcısı ve kullanım
suyu ısıtma sessiz mod ile birlikte durdurulacak ve tekrar
başlamayacaktır.
Program zamanlayıcı simgesi artık
görüntülenmeyecektir.

(a) Çıkış suyu sıcaklığı ve/veya oda sıcaklığı için

İşletim örneği: Sıcaklık ayar noktalarını esas alan program
zamanlayıcı
Gerileme fonksiyonu etkin kılındığında, gerileme işletimi program
zamanlayıcıda programlanmış eyleme göre önceliğe sahip olacaktır.

T
22
22°C
21
21°C

65
65°C

1

19
19°C

19
19°C

64
64°C
19
19°C

62°C
62

62
62°C

62
62°C

t
0:30

16:00

6:30

9:00

T

İşletim örneği: AÇMA/KAPAMA talimatını esas alan program
zamanlayıcı
Gerileme fonksiyonu etkin kılındığında, AÇMA talimatı etkin durumda
ise gerileme işletimi program zamanlayıcıda programlanmış eyleme
göre önceliğe sahip olacaktır. KAPAMA talimatı etkin durumda ise
bunun gerileme fonksiyonuna göre önceliği olacaktır. Herhangi bir
anda KAPAMA talimatı en yüksek önceliğe sahip olacaktır.
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B
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1

Program zamanlayıcı

2

Gerileme fonksiyonu

3

5:00 6:30

9:00

Gerilme fonksiyonu ve program zamanlayıcının her ikisi de etkin
kılındığında

A

Gerileme fonksiyonu

t

Zaman

T

Sıcaklık ayar noktası
Oda sıcaklığı
Çıkış suyu sıcaklığı

23:00
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B

t
5:00

A
OFF

ON

22
22°C
21
21°C

65
65°C

64
64°C
19
19°C

19
19°C
18°C
18

62
62°C

3

62
62°C

60°C
60
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1

Program zamanlayıcı

2

Gerileme fonksiyonu

3

Gerilme fonksiyonu ve program zamanlayıcının her ikisi de etkin
kılındığında

A

Gerileme fonksiyonu

B

AÇMA/KAPAMA talimatı

t

Zaman

T

Sıcaklık ayar noktası
Oda sıcaklığı
Çıkış suyu sıcaklığı
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[1] Kullanım suyu ısıtma için otomatik depolama zamanlaması
Bu modda, iç ünite kullanım sıcak su deposuna günlük olarak
kararlaştırılan düzende sıcak su verecektir. Bu mod, depolama
sıcaklığına ulaşılana kadar devam edecektir.
Otomatik depolama, önerilen kullanım sıcak suyu modudur. Bu
modda, depolama ayar noktasına kadar su gece (hacim ısıtma
ihtiyacı daha düşükken) ısıtılır. Kullanım sıcak su talebini gün boyu
karşılayabilmek için ısıtılmış su, kullanım sıcak su deposunda daha
yüksek bir sıcaklıkta saklanır.

Gerileme hem oda sıcaklığı ile kontrol hem de çıkış suyu sıcaklığı ile
kontrol için düzenlenebilir.

T
A 21°C
[5-03] 18°C

t
[2-01]

Depolama sıcaklığı ayar noktası ve zamanlaması saha ayarlarıdır.

[2-02]

■

[1-00] Durum: gece kullanım suyu ısıtmanın (depolama modu)
etkin olup (1) olmadığını (0) belirtir.

A

Normal oda sıcaklığı ayar noktası

■

t

Zaman

[1-01] Başlama zamanı: kullanım sıcak suyunun ısıtılması
gereken gecenin saati.

T

Sıcaklık

■

[1-02] Durum: gündüz kullanım suyu ısıtmanın (depolama
modu) etkin olup (1) olmadığını (0) belirtir.

■

[1-03] Başlama zamanı: kullanım sıcak suyunun ısıtılması
gereken günün saati.
NOT

■

Kullanım sıcak suyunun ancak ihtiyaç duyduğunuz
su sıcaklığına kadar ısıtıldığından emin olun.
Düşük bir kullanım sıcak suyu depolama sıcaklığı
ayar noktası ile başlayın ve sadece kullanım sıcak
suyunun temin sıcaklığının ihtiyaçlarınız için
yeterli olmadığını anladığınızda (bu sizin su
kullanım düzeninize bağlıdır) artırın.

■

Kullanım sıcak suyunun gereksiz yere ısıtılmadığından emin olun. Otomatik depolamayı gece
etkin hale getirmekle başlayın (varsayılan ayar).
Kullanım sıcak suyu gece depolama işletiminin
ihtiyaçlarınız için yeterli olmadığı anlaşılırsa, gündüz saatlerinde ilave bir depolama ayarlanabilir.

■

Enerji tasarrufu amacıyla hava durumuna bağlı
kullanım suyu ısıtmanın etkinleştirilmesi önerilir.
Bkz. ayar "[b-02]" sayfa 25.

■

Kullanım sıcak su modunu etkinleştirmek için
butonuna basın, simgesi görüntülenmelidir.

Sıcaklık ayar noktaları için bkz. "[b] Kullanım sıcak suyu ayar
noktaları" sayfa 25.
[2] Otomatik gerileme fonksiyonu
Gerileme fonksiyonu oda sıcaklığının düşürülmesine imkan tanır.
Gerileme fonksiyonu örneğin geceleyin etkinleştirilebilir çünkü
sıcaklık gereksinimleri gece ve gündüz aynı değildir.
NOT

■

Varsayılan olarak gerileme fonksiyonu etkin
durumdadır.

■

Gerileme fonksiyonu otomatik hava durumuna
bağlı ayar noktası işletimi ile birleştirilebilir.

■

Gerileme fonksiyonu, otomatik
programlanmış fonksiyondur.

bir

günlük

■

[2-00] Durum: gerileme fonksiyonunun AÇIK (1) veya KAPALI
(0) olduğunu belirtir.

■

[2-01] Başlama zamanı: gerilemenin başlatılacağı saat

■

[2-02] Durdurma zamanı: gerilemenin durdurulacağı saat

T
A 65°C
5°C [5-02]

B 60°C

t
[2-01]

[2-02]

A

Normal çıkış suyu sıcaklık ayar noktası

B

Çıkış suyu gerileme sıcaklığı

t

Zaman

T

Sıcaklık

Gece yapılan otomatik depolamanın başlangıç zamanının [1-01]
gerileme fonksiyonunun başladığı ana starts [2-01] ayarlanması
önerilir.
Sıcaklık ayar noktaları için bkz. "[5] Otomatik gerileme ve dezenfekte
etme ayar noktası" sayfa 23.
[3] Hava durumuna bağlı ayar noktası
Hava durumuna bağlı işletim etkin olduğunda, çıkış suyu sıcaklığı dış
hava sıcaklığına bağlı olarak otomatikman belirlenir: daha soğuk dış
hava sıcaklıkları, daha yüksek su sıcaklığı ile sonuçlanacaktır ya da
tersi olacaktır. Ünitenin değişken bir ayar noktası vardır. Bu işletimin
etkinleştirilmesi sonucunda güç tüketimi, manüel olarak tespit edilen
çıkış suyu ayar noktasına göre daha düşük olacaktır.
Hava durumuna bağlı işletim sırasında, kullanıcı hedef su sıcaklığını
maksimum 5°C yukarıya veya aşağıya değiştirme imkanına sahiptir.
Bu "
", denetleyici tarafından hesaplanan sıcaklık ayar
noktası ile gerçek ayar noktası arasındaki sıcaklık farkıdır. Yani
pozitif bir öteleme değeri, gerçek sıcaklık ayar noktasının hesaplanan
ayar noktasından daha yüksek olacağı anlamına gelir.
Su sıcaklığını hacim ısıtmanın gerçek ihtiyacına göre ayarladığından
dolayı hava durumuna bağlı ayar noktasının kullanılması önerilir.
Uzaktan kumanda oda termostatı veya harici oda termostatı
kullanılırken ünitenin termik AÇMA işletimi ile termik KAPAMA işletimi
arasında çok sayıda geçiş yapmasının önüne geçecektir.
Tt

Lo_Ti
+ 05
00

Hi_Ti

Shift value

– 05

Lo_A
Tt

Hedef su sıcaklığı

TA

Ortam (dış) sıcaklığı

Hi_A

TA

= Öteleme değeri
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■

[3-00] Düşük ortam sıcaklığı (Lo_A): düşük dış hava sıcaklığı.

[5] Otomatik gerileme ve dezenfekte etme ayar noktası

■

[3-01] Yüksek ortam sıcaklığı (Hi_A): yüksek dış hava sıcaklığı.

■

[3-02] Düşük ortam sıcaklığında ayar noktası (Lo_Ti): dış hava
sıcaklığı, düşük ortam sıcaklığına (Lo_A) eşit veya onun altında
olduğunda hedef çıkış suyu sıcaklığı.

Dezenfekte etme işletimi ile ilgili daha fazla bilgi için aynı zamanda
bkz. "[4] Dezenfekte etme fonksiyonu" sayfa 23.

Daha soğuk dış hava sıcaklıklarında (yani, Lo_A) daha sıcak su
gerektiğinden, Lo_Ti değerinin Hi_Ti değerinden daha yüksek
olması gerektiğini unutmayın.
■

[3-03] Yüksek ortam sıcaklığında ayar noktası (Hi_Ti): dış hava
sıcaklığı, yüksek ortam sıcaklığına (Hi_A) eşit veya onun
üstünde olduğunda hedeflenen çıkış suyu sıcaklığı.
Daha sıcak dış hava sıcaklıklarında (yani, Hi_A) daha düşük
sıcaklıktaki su yeterli olacağından, Hi_Ti değerinin Lo_Ti
değerinden daha düşük olması gerektiğini unutmayın.
NOT

■

[5-00] Ayar noktası: erişilecek dezenfekte etme su sıcaklığı

■

[5-01] Aralık: dezenfekte etme sıcaklık ayar noktasının ne kadar
sürdürüleceğini belirten zaman aralığı

T

A

B

C

D
E
F
G

[5-01]

Eğer [3-03] değeri yanlışlıkla [3-02] değerinden daha
yüksek ayarlanırsa, her zaman [3-03] değeri
kullanılacaktır.

t
A

Depolama işletimi (etkinleştirilmiş ise)

[4] Dezenfekte etme fonksiyonu

B

Yeniden ısıtma işletimi (etkinleştirilmiş ise)

Bu mod, kullanım suyunu periyodik olarak belli bir sıcaklığa ısıtarak
kullanım sıcak su deposunu dezenfekte eder.

C

Dezenfekte etme işletimi (etkinleştirilmiş ise)

Saha ayarları
D

Dezenfekte etme işletim sıcaklığı [5-00] (örn. 70°C)

E

Sıcak su depolama sıcaklığı [b-03] (örn. 60°C)

F

Yeniden ısıtma maksimum su sıcaklığı [b-01] (örn. 45°C)

[4-00] Durum: dezenfekte etme fonksiyonunun AÇIK (1) veya
KAPALI (0) olduğunu belirtir.

G

Yeniden ısıtma minimum su sıcaklığı [b-00] (örn. 35°C)

t

Zaman

■

[4-01] Çalışma aralığı: kullanım suyunun ısıtılması gereken
haftanın günü.

T

Kullanım sıcak su deposu sıcaklığı

■

[4-02] Başlama zamanı: dezenfekte etme işletiminin başlatıldığı
saat

NOT

■

Eğer kullanım sıcak su deposu kurulu ise dezenfekte
etme fonksiyonu varsayılan olarak etkin durumdadır.

Tüm program zamanlayıcılar etkisiz hale getirilmiş olsa ve etkin bir
yeniden ısıtma fonksiyonu bulunmasa bile, bir kullanım sıcak su
deposu kurulu ve saha ayarı [4-00] AÇIK olarak ayarlı ise dezenfekte
etme fonksiyonu çalışacaktır.

Gerileme işletimi ile ilgili daha fazla bilgi için aynı zamanda bkz.
"[2] Otomatik gerileme fonksiyonu" sayfa 22.
■

[5-02] Çıkış suyu gerileme sıcaklığı

■

[5-03] Oda gerileme sıcaklığı

[6] Opsiyon kurulumu
■

[6-00] Kullanım sıcak su depo opsiyonu
Kullanım sıcak su deposu kurulu ise, saha ayarı vasıtasıyla
işletimi etkin kılınmalıdır. Varsayılan [6-00]=0, depo kurulu değil
demektir. Opsiyonel kullanım sıcak su deposu kurulu ise [6-00]
değerini 1 olarak ayarlayın.

Dezenfekte etme fonksiyonu saha ayarları, montajcı
tarafından ulusal ve yerel düzenlemelere göre
düzenlenmelidir.
Sıcaklık ayar noktaları için bkz. "[5] Otomatik gerileme ve dezenfekte
etme ayar noktası".

NOT

■

Kullanım sıcak su deposu opsiyonu etkin
kılınırken önerilen varsayılan ayarların devreye
gireceğine dikkat edin:
■

[1-00]=1=otomatik gece depolama

■

[4-00]=1=dezenfekte etme fonksiyonu

[6-01] Harici oda termostat opsiyonu
Opsiyonel harici oda termostatı kurulu ise, saha ayarı
vasıtasıyla işletimi etkin kılınmalıdır. Varsayılan [6-01]=0, harici
oda termostatı kurulu değil demektir. Opsiyonel oda termostatı
kurulu ise [6-01] değerini 1 olarak ayarlayın.
Harici oda termostatı ısı pompasına oda sıcaklığına bağlı olarak
sadece AÇMA/KAPAMA sinyali verir. Isı pompasına sürekli geri
besleme bilgisi vermediğinden dolayı uzaktan kumandanın oda
termostat fonksiyonuna yardımcıdır. Sistemin düzgün kontrol
edilmesi ve sık AÇMA/KAPAMA yapılmasının önlenmesi için
otomatik hava durumuna bağlı ayar noktası işletiminin
kullanılması önerilir.

■

[6-02] Isıtıcı kit
Monte edildikten sonra, saha ayarını [6-02]=1 şeklinde
değiştirerek ısıtıcı kiti etkinleştirebilirsiniz.
Bu andan itibaren ısı pompa sistemi işletime karar verirken
ısıtıcı kiti hesaba katacaktır. Isıtıcı kit gerçekten çalışıyor
olduğunda, uzaktan kumandada
ısıtıcı sembolü gösterilir.
Kademe 1-2 gösterimi yoktur.
Özellikle ısıtıcı kitin test çalıştırmasıyla ilgili olarak, daha fazla
bilgi için ısıtıcı kitin montaj kılavuzuna bakın.
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■

[6-03] Güneş enerjisi desteği

■

Daha fazla bilgi için EKHWP montaj kılavuzuna bakın.

Ünitede sessiz mod işlevselliği vardır, 3 seviyeden biri seçilebilir:

■

[6-04] İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı modu
İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı kullanılıyorsa, bu mod
seçilmelidir. Varsayılan [6-04]=0, indirimli elektrik tarifesi güç
kaynağı kullanılmıyor demektir.
İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı modu 1'i kullanmak için
[6-04] değerini 1 olarak ayarlayın (güç kaynağı kesildiğinde
açılan normalde kapalı kontak) veya İndirimli elektrik tarifesi güç
kaynağı modu 2'yi kullanmak için [6-04] değerini 2 olarak
ayarlayın (güç kaynağı kesildiğinde kapanan normalde açık
kontak).
Daha fazla bilgi için bkz. "İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağına
bağlantı" sayfa 17.

[8-03] Sessiz mod
■ [8-03]=1 düşük gürültü seviyesi 1 (varsayılan)
■ [8-03]=2 düşük gürültü seviyesi 2
■ [8-03]=3 düşük gürültü seviyesi 3 (en sessiz olanıdır)
Bu sessiz modun etkinleştirilmesi uzaktan kumanda üzerindeki
SESSİZ MOD butonuna basılarak veya program zamanlayıcı
vasıtasıyla yapılır.

■

[8-04] Donma önleme
Ünitede donma önleme işlevselliği vardır, 3 seviyeden biri
seçilebilir:
■ [8-04]=0 önleme seviyesi 0 (varsayılan: önleme yok)

[7] Opsiyon kurulumu

■ [8-04]=1 önleme seviyesi 1

■

[7-00] Alt plaka ısıtıcı opsiyonu

■ [8-04]=2 önleme seviyesi 2

Opsiyonel bir alt plaka ısıtıcı iç ünitenize takılabilir. ERRQ* diş
ünite kurulu olması halinde (donmaya-karşı önlemleri olan özel
model) ünitede standart olarak alt plaka ısıtıcı takılı durumdadır.

Donma önleme yalnız ünite ısıl KAPALI durumdayken etkindir.
Önleme seviyesi 1 etkin kılındığında, dış ortam sıcaklığı <4°C ve
çıkış veya dönüş suyu sıcaklığı <7°C olursa donma-önleme
devreye girer. Önleme seviyesi 2 için, ortam sıcaklığı <4°C olur
olmaz donma-önleme devreye girer.

Alt plaka ısıtıcı takılı ise, saha ayarı vasıtasıyla işletimi etkin
kılınmalıdır. Varsayılan [7-00]=1, alt plaka ısıtıcı takılı demektir.
Alt plaka ısıtıcı takılı değilse [7-00] değerini 0 olarak ayarlayın.
■

[7-02] Bkz. bölüm "Çoklu ayar noktası kontrolü" sayfa 29

■

[7-03] Bkz. bölüm "Çoklu ayar noktası kontrolü" sayfa 29

■

[7-04] Bkz. bölüm "Çoklu ayar noktası kontrolü" sayfa 29

Her iki durumda da pompa çalışır ve çıkış veya dönüş suyu
5 dakika boyunca <5°C olarak kalırsa çok düşük sıcaklıkların
önüne geçmek için ünite çalışmaya başlar.
İç ünite soğuk ortamlı bir odaya yerleştirilmişse (örn. garaj, ...)
suyun donmasını önlemek için donma önlemenin etkin kılınması
önerilir.

[8] Opsiyon kurulumu
■

[8-00] Uzaktan kumanda sıcaklık kontrolü
Üniteyle birlikte verilen uzaktan kumandayı kullanırken 2 tip
sıcaklık kontrolü yapılabilir. Varsayılan [8-00]=1, uzaktan
kumanda oda termostatı olarak kullanılıyor demektir, o nedenle
oda sıcaklığını kontrol etmek için uzaktan kumanda oturma
odasına yerleştirilebilir. Üniteyi çıkış suyu sıcaklık kontrolü ile
kullanmak için [8-00] değeri 0 olarak ayarlanmalıdır.

■

[8-01] Yardımcı ısıtıcı opsiyonel ayarı
Bu ayar yardımcı ısıtıcı takılı kurulumlara uygulanır (bkz.
"[6-02] Isıtıcı kit" sayfa 23).
■ [8-01]=0 (varsayılan)
İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı modu sırasında yardımcı
ısıtıcı çalışmayacaktır. Düşük çevre sıcaklıklarında otomatik
ısı pompası işletimi durdurma gerçekleştirilmez.
■ [8-01]=1
İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı modu sırasında yardımcı
ısıtıcı acil durum modunda otomatik olarak çalışacaktır.
Çevre sıcaklığı –25°C altında ise, ısı pompası işletimi
duracak ve ünite otomatik olarak acil durum işletimine
geçecektir.
Yardımcı ısıtıcıya bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için
yardımcı ısıtıcı montaj kılavuzuna bakın.

■

[9] Otomatik sıcaklık telafisi
Gerekirse ünitenin bazı termistör değerlerinin bir düzeltme değeri ile
ayarlanması mümkündür. Bu işlem termistör toleranslarına veya
kapasite yetersizliğine karşı bir önlem olarak kullanılabilir.
Bu işlemden sonra sistemi kontrol etmek için telafi edilmiş sıcaklık (=
ölçülen sıcaklık artı telafi değeri) kullanılır ve sıcaklık okuma
modunda görüntülenir.
■

[9-00] Çıkış suyu sıcaklık telafi değeri

■

[9-01] Kullanım sıcak su deposu telafi değeri

■

[9-02] Termo AÇMA/KAPAMA giriş izni
Bu değer değiştirilerek hacim ısıtma işletiminin çalışma
sahasında değişiklik yapılabilir.
Ortam sıcaklığı (24°C + [9-02] değeri) üzerine çıkarsa hacim
ısıtma yapılamaz.
Hacim ısıtma ortam sıcaklığı (20°C + [9-02] değeri) altında
olduğu sürece talep edilebilir.
Örnek: [9-02]=–2°C

T

A

[8-02] Acil durum iţletimi

C

Acil durum modu sırasında, ısıtma işlemi ısı pompası tarafından
değil sadece ısıtıcı kit tarafından yapılır.

B

Acil durum modunun etkinleştirilmesi saha ayarı [8-02]=1
şeklinde değiştirilerek yapılır.
Acil durum modunun etkinleştirilmesi ısı pompası işletimini
durdurur. İç ünitenin pompası çalıştırılır, ancak ısıtma işleminin
kendisi ısıtıcı kit tarafından yapılır. Çıkış ve dönüş suyu
termistörlerinde hata durumu yoksa ısıtıcı kit, acil durum
işletimini sürdürmek üzere çalışmaya baţlayabilir.
NOT

24°C–2°C = 22°C
20°C–2°C = 18°C

A

Hacim ısıtma işletimi yapılamaz

B

Hacim ısıtma talebi yapılabilir

C

Tepki gecikmesi sahası

T

Ortam sıcaklığı

Acil durum işletimini etkinleştirmeden önce, ısıtıcı
kiti etkinleştirdiğinizden emin olun. Saha ayarı
[8-02]=0 varsayılan değerine geri ayarlanıncaya
kadar ısıtıcı acil durum modunda kalacaktır.
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■

[A] Opsiyon kurulumu
■

[A-00] Akım sınırlaması

[b-02] Durum: hava durumuna bağlı kullanım suyu ısıtmanın
AÇIK (1) veya KAPALI (0) konuma getirilip getirilmediğini belirtir.

Bu ayar iç ünitenin güç tüketimini şu şekilde sınırlandırma
imkanı sunar:

Etkin kılınmışsa, depolama ayar noktası hava durumuna bağlı
olarak belirlenecektir.

Ayar

V17

[A-00]=0 (varsayılan)

Yüksek bir ortam sıcaklığı olması halinde (örn. yaz aylarında),
karıştırma bataryasına gelen soğuk su girişi de daha yüksek
sıcaklıkta olacaktır (örn. duş, banyo). Böylece duş veya banyo
karıştırma bataryasında aynı karışım su sıcaklığına ulaşmak için
kullanım sıcak su deposundan gelen su da daha düşük
sıcaklıkta olacak demektir. Bu şekilde, daha düşük bir kullanım
sıcak su deposu sıcaklık ayarı ile konfor düzeyi aynı tutulurken
enerji tüketimi daha düşük olur.

Y17

23 A

13 A

[A-00]=1

18,4 A

10,4 A

[A-00]=2

15 A

8,5 A

İç ünite akımı sınırlanmıştır, dış ünite bağımlıdır ve sonuç
itibariyle o da güç tüketimini azaltacaktır. Ancak yüksek güç
tüketimli geçici durumlar olasıdır.
■

T

[A-02] Çıkış ve dönüş suyu için sıcaklık farkı
Ünite, radyatör işletimini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.
Radyatörler için önerilen çıkış suyu sıcaklığı (uzaktan kumandayla ayarlanır) 65°C'dir. Böyle bir durumda ünite (∆T) değeri
olarak 10°C sıcaklık farkını algılayacak şekilde kontrol edilir,
bunun anlamı üniteye dönüş suyu sıcaklığının yaklaşık 55°C
olduğudur.

[b-04]

55°C

A

Kurulu olan uygulamaya (radyatörler, fan koil üniteleri, ...) veya
şartlara bağlı olarak ∆T değerinin değiştirilmesi gerekebilir. Bu
işlem [A-02] saha ayarı değiştirilerek yapılabilir.

15°C

Düşük su sıcaklığının 60°C 'den daha yüksek
olabilmesi halinde ünite su borularında aşırı
korozyonun önlenmesi için bir ∆T ≥10° önemle
tavsiye edilir.

NOT

■

[A-03] Bkz. bölüm "Çoklu ayar noktası kontrolü" sayfa 29.

■

[A-04] Bkz. bölüm "Çoklu ayar noktası kontrolü" sayfa 29

[b] Kullanım sıcak suyu ayar noktaları

■

[b-00] Ayar noktası: yeniden
(aşağıdaki şekle bakın).

■

[b-01] Ayar noktası: yeniden ısıtma maksimum sıcaklığı
(aşağıdaki şekle bakın).
A

B

Ortam sıcaklığı

T

Kullanım sıcak suyu depolama sıcaklığı

Hava durumuna bağlı kullanım suyu ısıtması için çevre
sıcaklıkları (bkz. şekil) sabittir ve değiştirilemez.

[b-03] Ayar noktası: Depolama sıcaklığı (yukarıdaki şekle bakın)
yalnız [b-02]=0 olduğunda geçerlidir.
NOT

Yeniden ısıtma modu kullanım sıcak suyunun belirli bir sıcaklıktan
daha düşüğe soğumasını önleyecektir. Etkin olduğu zaman yeniden
ısıtma minimum değerine ulaşıldığında iç ünite kullanım sıcak su
deposuna sıcak su verecektir. Yeniden ısıtma maksimum sıcaklığına
erişilene kadar kullanım suyu ısıtması devam edecektir. Bu şekilde
her zaman asgari miktarda sıcak su hazır bulunacaktır.

T

A

NOT

■

ısıtma

minimum

sıcaklığı

C

D

■

25°C

Hava durumuna bağlı kullanım suyu ısıtma değeri
[b-02] etkin kılınmışsa, depolama sıcaklığı
otomatik olarak ayarlanacak ve saha ayarı [b-03]
değerinin hiçbir önemi olmayacaktır.

[b-04] Otomatik maksimum kullanım sıcak suyu depolama
sıcaklığı: varsayılan = 70°C.

[C] Çıkış suyu sıcaklık sınırları
Çıkış suyu sıcaklıklarıyla ilgili yanlış kullanımların önüne geçmek için
ayar noktalarının sınırlandırılması mümkündür.
■

[C-00] Ayar noktası: çıkış suyu maksimum sıcaklığı

■

[C-01] Ayar noktası: çıkış suyu minimum sıcaklığı

[d] Kullanım suyu ısıtma tutma süreleri
Isı pompası sadece hacim ısıtma işletiminde yada kullanım suyu
ısıtma işletiminde çalışabilir. Çoklu ayar noktası kontrolü kullanımının
dışında (daha fazla bilgi için bkz. bölüm "Çoklu ayar noktası kontrolü"
sayfa 29) eşanlı işletim mümkün değildir.

E
F
G

[5-01]
t
A

Depolama işletimi (etkinleştirilmiş ise)

B

Yeniden ısıtma işletimi (etkinleştirilmiş ise)(a)

C

Dezenfekte etme işletimi (etkinleştirilmiş ise)

Saha ayarları
D

Dezenfekte etme işletim sıcaklığı [5-00] (örn. 70°C)

E

Sıcak su depolama sıcaklığı [b-03] (örn. 60°C)

F

Yeniden ısıtma maksimum su sıcaklığı [b-03] (örn. 45°C)(a)

G

Yeniden ısıtma minimum su sıcaklığı [b-03] (örn. 35°C)(a)

t

Zaman

T

[d-00] Ayar noktası: kullanım suyu ısıtma için minimum işletim
süresi

■

[d-01] Ayar noktası: kullanım suyu ısıtma için maksimum işletim
süresi

■

[d-02] Ayar noktası: kullanım suyu ısıtmanın aralık minimum
durdurma süresi

Zamanlayıcı değerlerinin değiştirilmesi hacim ısıtma ve kullanım
suyu ısıtma zamanlatıcıları üzerinde etki yapabilir. Varsayılan
değerler önerilir ancak komple sistem kurulumuna bağlı olarak
değiştirilebilir.
Hacim ısıtma ve kullanım suyu ısıtmanın eşanlı talebi üzerine ayrıntılı
bir açıklama için bkz. bölüm "Hacim ısıtma ve kullanım suyu ısıtma
talebinin aynı zamanda olması" sayfa 26.

Kullanım sıcak su deposu sıcaklığı
(a)

butonuna basıldığında ve
etkinleştirilir.

Montaj kılavuzu
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[E] Servis modu
■

[E-00] Vakum, gaz toplama, şarj modu
İç ünitede gaz toplama/vakumlama gerektiği zaman saha ayarı
[E-00] etkinleştirilmelidir. Bu ayar, tam vakumlama olması için
üniteyi zorunlu termo KAPALI konuma getirecek ve iç ünitenin
R134a devresinin genleşme valfını açacaktır.
Varsayılan değer [E-00]=0 durumundandır, vakum modunu etkin
kılmak için 1 olarak ayarlanır.
NOT

■

■

Vakumlama bitirildiğinde saha ayarı [E-00]
değerini varsayılan değere geri getirmeyi
unutmayın!

■

[E-00] 1 olarak ayarlandığında (gaz toplama
modu), soğutucunun toplanmasını artırmak
için [E-04] 2 olarak ayarlanabilir.

Hacim ısıtma ve kullanım suyu ısıtma talebinin aynı
zamanda olması
Uzaktan kumanda çıkış suyu sıcaklık kontrolü
Yeniden ısıtma sıcaklığına erişildiğinde, kullanım sıcak su
deposunun depolama sıcaklığına kadar daha fazla ısıtılmasına
montajcınızın programladığı çalışır vaziyetteki zamanlayıcılar
tarafından karar verilecektir.
1

Yeniden ısıtma işletimi
Eşanlı olarak hacim ısıtma ve kullanım suyu ısıtma (yeniden
ısıtma) talep edildiğinde, kullanım suyu maksimum yeniden
ısıtma sıcaklığına kadar ısıtılacak, ardından hacim ısıtma tekrar
başlayacaktır.
ON
OFF

D

[E-04] Yalnız pompa işletimi

G 75°C

Üniteyi işletmeye alırken ve kurulumunu yaparken su devresindeki tüm havanın alınması çok önemlidir.
Bu saha ayarı vasıtasıyla ünitede gerçek işletim olmaksızın
pompa çalıştırılabilir. Bunun yapılarak devredeki havanın
çıkarılması kolaylaştırılacaktır. Pompa farklı hızlarda çalışabilir:
■ [E-04]=0 ünitenin normal işletimi (varsayılan)

J

C
H

F 35°C
ON
OFF

B

■ [E-04]=1 düşük pompa hızı işletimi
■ [E-04]=2 yüksek pompa hızı işletimi
[E-04]=1 veya 2 ve [6-00]=1 seçerseniz, ünite kullanım sıcak
suyu 3 yollu vanasını etkinleştirecektir. Bu fonksiyon
sistemden tüm havanın çıkartılması için elverişli bir özelliktir
(hem hacim ısıtmada hem de kullanım sıcak suyu ısıtmada).
[E-04]=1 veya 2

▼
20 dakikalık pompa işletimi
3 yollu vana hacim ısıtma modunda
[6-00]=1 ise

▼
10 dakikalık pompa işletimi
3 yollu vana kullanım sıcak suyu ısıtma modunda

Daha fazla bilgi için bkz. bölüm "Son kontrol" sayfa 34.
NOT

İşletmeye alma bitirildiğinde saha ayarı [E-04] değerini
varsayılan değere geri getirmeyi unutmayın!
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A
A

İşletim
Hacim ısıtma
Kullanım suyu ısıtma

B

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma termo-açma talebi

C

Kullanım sıcak su deposu sıcaklığı

D

Çıkış suyu termo-açma talebi

F

Kullanım sıcak suyu alt sınır sıcaklığı

G

Kullanım sıcak suyu üst sınır sıcaklığı (imkan dahilindeki
maksimum depolama sıcaklığı) [b-03]

H

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma minimum sıcaklığı
[b-00]

J

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma maksimum sıcaklığı
[b-01]

ON

AÇIK

OFF

KAPALI

Montaj kılavuzu
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2

Depolama işletimi

Harici oda termostatı

Eşanlı olarak hacim ısıtma ve kullanım sıcak suyu ısıtma
(depolama) talebi olduğunda, kullanım suyu çalışan zamanlayıcıya göre ısıtılacak, ardından çalışan zamanlayıcıya göre
hacim ısıtma tekrar başlayacak, daha sonra çalışır zamanlayıcıya göre kullanım suyu ısıtma tekrar başlayacaktır, depolama
ayar noktasına erişilen kadar bu sürecektir.

Yeniden ısıtma sıcaklığına erişildiğinde, kullanım sıcak su deposunun daha fazla ısıtılmasına harici oda termostatının ısıl koşulları ve
montajcının programladığı çalışır vaziyetteki zamanlayıcılar
tarafından karar verilecektir.

ON
OFF

D

1

Yeniden ısıtma işletimi
Eşanlı olarak hacim ısıtma ve kullanım suyu ısıtma (yeniden
ısıtma) talep edildiğinde, kullanım suyu maksimum yeniden
ısıtma sıcaklığına kadar ısıtılacak, ardından hacim ısıtma tekrar
başlayacaktır.

G 75°C

E

C
J
H

F 35°C

+X°C

K

–X°C

ON
OFF

D

ON
OFF

B

L

G 75°C
J

A
3
2

C
H

F 35°C

1
A

İşletim
Hacim ısıtma

ON
OFF

B
A

Kullanım suyu ısıtma
İşletim

Kullanım sıcak suyu depolama termo-açma talebi

C

Kullanım sıcak su deposu sıcaklığı

D

Çıkış suyu termo-açma talebi

F

Kullanım sıcak suyu alt sınır sıcaklığı

B

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma termo-açma talebi

G

Kullanım sıcak suyu üst sınır sıcaklığı (imkan dahilindeki
maksimum depolama sıcaklığı) [b-03]

C

Kullanım sıcak su deposu sıcaklığı

D

Oda sıcaklığı termo-açma talebi

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma minimum sıcaklığı
[b-00]

E

Uzaktan kumanda oda sıcaklığı

F

Kullanım sıcak suyu alt sınır sıcaklığı

G

Kullanım sıcak suyu üst sınır sıcaklığı (imkan dahilindeki
maksimum depolama sıcaklığı) [b-03]

H
J

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma maksimum sıcaklığı
[b-01]

Hacim ısıtma
Kullanım suyu ısıtma

ON

AÇIK

OFF

KAPALI

H

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma minimum sıcaklığı
[b-00]

1

Kullanım suyu ısıtma için minimum işletim süresi
(ilk 30 dakika [d-01])

J

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma maksimum sıcaklığı
[b-01]

2

Kullanım suyu ısıtma için aralık minimum durdurma süresi
(ilk 15 dakika [d-02])

K

Harici oda termostatı ayar noktası

3

Kullanım suyu ısıtma için maksimum işletim süresi
(ilk 30 dakika [d-01])

L

Harici oda termostatı AÇIK/KAPALI tepki gecikmesi

Montaj kılavuzu
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B

ON

AÇIK

OFF

KAPALI
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2

Depolama işletimi

Uzaktan kumanda ile oda sıcaklık kontrolü

Eşanlı olarak hacim ısıtma ve kullanım sıcak suyu ısıtma
(depolama) talebi olduğunda, kullanım suyu çalışan zamanlayıcıya göre ısıtılacak, ardından çalışan zamanlayıcıya göre hacim
ısıtma tekrar başlayacak, daha sonra çalışır zamanlayıcıya göre
kullanım suyu ısıtma tekrar başlayacaktır, depolama ayar
noktasına erişilen kadar bu sürecektir.

Oda sıcaklığının aşırı düşmesini önlemek için, yeniden ısıtma
sıcaklığına erişildiğinde kullanım sıcak su deposunun depolama
sıcaklığına kadar daha fazla ısıtılmasına uzaktan kumandanın oda
termostatı tarafından karar verilecektir.

+X°C

K

E

–X°C

L

ON
OFF

D

G 75°C

1

Yeniden ısıtma işletimi
Eşanlı olarak hacim ısıtma ve kullanım suyu ısıtma (yeniden
ısıtma) talep edildiğinde, kullanım suyu maksimum yeniden
ısıtma sıcaklığına kadar ısıtılacak, ardından hacim ısıtma tekrar
başlayacaktır.
+0.5°C

K

–0.5°C

E
–3.0°C

C
J
H

F 35°C
ON
OFF

B

ON
OFF

D

G 75°C
J

C

A
3

H

F 35°C

2
1
A

İşletim
Hacim ısıtma
Kullanım suyu ısıtma

ON
OFF

B
A
A

İşletim
Hacim ısıtma

B

Kullanım sıcak suyu depolama termo-açma talebi

C

Kullanım sıcak su deposu sıcaklığı

D

Oda sıcaklığı termo-açma talebi

B

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma termo-açma talebi

E

Uzaktan kumanda oda sıcaklığı

C

Kullanım sıcak su deposu sıcaklığı

F

Kullanım sıcak suyu alt sınır sıcaklığı

D

Oda sıcaklığı termo-açma talebi

G

Kullanım sıcak suyu üst sınır sıcaklığı (imkan dahilindeki
maksimum depolama sıcaklığı) [b-03]

E

Uzaktan kumanda oda sıcaklığı

H

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma minimum sıcaklığı
[b-00]

F

Kullanım sıcak suyu alt sınır sıcaklığı

G

J

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma maksimum sıcaklığı
[b-01]

Kullanım sıcak suyu üst sınır sıcaklığı (imkan dahilindeki
maksimum depolama sıcaklığı) [b-03]

H

K

Harici oda termostatı ayar noktası

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma minimum sıcaklığı
[b-00]

L

Harici oda termostatı AÇIK/KAPALI tepki gecikmesi

J

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma maksimum sıcaklığı
[b-01]

K

Uzaktan kumanda termostat ayar noktası

Kullanım suyu ısıtma

ON

AÇIK

OFF

KAPALI

ON

AÇIK

1

Kullanım suyu ısıtma için minimum işletim süresi
(ilk 30 dakika [d-01])

OFF

KAPALI

2

Kullanım suyu ısıtma için aralık minimum durdurma süresi
(ilk 15 dakika [d-02])

3

Kullanım suyu ısıtma için maksimum işletim süresi
(ilk 30 dakika [d-01])
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Depolama işletimi

Çoklu ayar noktası kontrolü

Eşanlı olarak hacim ısıtma ve kullanım suyu ısıtma (depolama)
talebi olduğunda, kullanım suyu ısıtılacak ancak oda sıcaklığı
ayar noktasından 3°C aşağı düşer düşmez hacim ısıtma ayar
noktasının 0,5°C üzerine kadar çalışacak, ardından kullanım
suyu depolama ayar noktasına kadar tekrar ısıtılacaktır.

Çoklu ayar noktası kontrolünü kullanmak istemeniz halinde bir
sıcaklık düşürücü aygıt (
) gerekir. Sıcaklık düşürme aygıtı
yüksek giriş suyu sıcaklığını cihazlara verilecek olan düşük bir su
çıkış sıcaklığına dönüştürür.

+0.5°C

K

–0.5°C

E
–3.0°C

ON
OFF

D

G 75°C

C
J
H

F 35°C

Sıcaklık düşürme aygıtları takıldığında, sistem çoklu su ayar
noktaları kullanacak biçimde düzenlenebilir.
Su ayar noktaları, çoklu ayar noktası işletim düzenlerinin bir
fonksiyonu olarak seçilebilir.
Aşağıda mümkün olan 2 düzen ayrıntısıyla açıklanmıştır.
A düzenine göre çoklu ayar noktası kontrolü
Normal işletim sırasında, kullanım sıcak suyu ısıtma ve hacim ısıtma
modları ayrılmıştır ve eşanlı bir talebi yerine getirmek için aralıklı
olarak etkinleştirilebilir. Bu amaçla çoklu ayar noktası A düzeni, ara
verilmeden eşanlı kullanım suyu ısıtma ve hacim ısıtma işletimine
olanak sağlayacak şekilde düzenlenebilir.
Şematik genel bakış:
Düzen A tasarımı

ON
OFF

B

M

Space 1

A
4
1

Klasik tasarım

DHW

TRD

3

Space 1

1

6

DHW

2
5
A

Sıcaklık düşürme aygıtı
vasıtasıyla koruma gerekir
(
) (ayar noktasına bağlı
olarak)

İşletim
Hacim ısıtma
Kullanım suyu ısıtma

B

Kullanım sıcak suyu depolama termo-açma talebi

C

Kullanım sıcak su deposu sıcaklığı

D

Oda sıcaklığı termo-açma talebi

E

Uzaktan kumanda oda sıcaklığı

F

Kullanım sıcak suyu alt sınır sıcaklığı

G

Kullanım sıcak suyu üst sınır sıcaklığı (imkan dahilindeki
maksimum depolama sıcaklığı) [b-03]

H

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma minimum sıcaklığı
[b-00]

J

Kullanım sıcak suyu yeniden ısıtma maksimum sıcaklığı
[b-01]

K

AÇIK

OFF

KAPALI

1

Kullanım suyu ısıtma için minimum işletim süresi
(ilk 10 dakika [d-00])(a)

2

Kullanım suyu ısıtma için maksimum işletim süresi
(ilk 30 dakika [d-01])(b)

3

Kullanım suyu ısıtma için aralık minimum durdurma süresi
(ilk 15 dakika [d-02])

4

Eşanlı işletim yok

5

Kullanım suyu ısıtma başlatılması için zamanlayıcılar

6

Hacim ısıtma başlatılması için zamanlayıcılar

(a) Minimum işletim süresi sadece oda sıcaklığının ayar noktasına göre
3°C'den daha fazla aşağıda olması ve J ayar noktasına ulaşılması halinde
geçerlidir.
(b) Maksimum işletim süresi sadece oda sıcaklığının ayar noktasına göre
0,5°C'den daha fazla aşağıda olması ve J ayar noktasına ulaşılması
halinde geçerlidir.

29

Kullanım sıcak suyu kesme vanası (sahadan temin edilir)
Kullanım sıcak su deposu
Sıcaklık düşürme aygıtı

Space 1

Hacim 1
Dengeleme kabı

■

Hacim ısıtma işletimi sırasında, hacim ısıtma için seçilen su
sıcaklığı ayar noktasını esas alarak su verilir. Kullanım sıcak su
deposu serpantinine bir kesme vanası (sahadan temin edilir)
takılmalıdır. Hacim ısıtma sırasında serpantinden geçen düşük
sıcaklıktaki su tarafından kullanım sıcak su deposunun soğutulmasını önlemek için vana kapalı olmalıdır. Bu kesme vanasının
bağlantısı ve kumandası montajcının sorumluluğundadır.

■

Kullanım suyu ısıtma işletimi sırasında su sıcaklık ayar noktası,
hacim ısıtma işletimi sırasında talep edilen ayar noktasından
normalde daha yüksektir. Kullanım sıcak su depo serpantinine
suyun girmesine izin verecek olan vana açıktır. Isı pompası,
kullanım sıcak suyunun üretilmesi için gerekli olan daha yüksek
sıcaklığa sahip su verecektir. Bu sırada düşük sıcaklıkta çalışan
cihazlar bir sıcaklık düşürme aygıtıyla yüksek su sıcaklığına
karşı korunmalıdır.

Uzaktan kumanda termostat ayar noktası

ON

Montaj kılavuzu

İç ünite
1

A düzeninin konfigürasyonu 2 adet hacim ısıtma ayar noktasına ve
1 adet (klasik tasarımdaki ile aynı) kullanım sıcak suyu ayar
noktasına imkan tanır.
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Hacim ısıtma için talep sinyalleri 2 farklı yolla gerçekleştirilebilir
(montajcının seçimi):
■

termo AÇMA/KAPAMA sinyali (harici oda termostatından gelen)

A düzeninin konfigürasyonu saha ayarları vasıtasıyla yapılır:
1

Uygun olan düzeni seçin: [7-02]=0

2

Çoklu ayar noktası 1'i açık konuma getirin: [7-03]=0 ➞ [7-03]=1
Çoklu ayar noktası 2'yi açık konuma getirin: [7-04]=0 ➞ [7-04]=1

Space 1

Space 2

TRD

TRD

DHW

3

Sıcaklık çoklu ayar noktası 1'i girin: [A-03] (aşağıya bakın)
Sıcaklık çoklu ayar noktası 2'i girin: [A-04] (aşağıya bakın)
Konfigürasyon örneği:
Ayar
noktası

■

ilgili sıcaklık düşürme aygıtından gelen durum sinyali (etkin/etkin
değil) (
)

Saha
ayarı

Termo statüsü

Kullanım
70°C(a)
sıcak suyu

[b-03]

KAPALI

AÇIK

Hacim 1

65°C

[A-03]

KAPALI

AÇIK/KAPALI AÇIK

AÇIK

Hacim 2

35°C

[A-04]

KAPALI

AÇIK/KAPALI AÇIK

KAPALI AÇIK

Sonuçtaki ısı pompa suyu

KAPALI >70°C

KAPALI KAPALI KAPALI

65°C

65°C

KAPALI

35°C

(a) Şüphesiz bu ayar noktasına erişmek için gereken su sıcaklığı 70°C'den
yüksektir.

Space 1

Space 2

TRD

TRD

DHW

İç ünite

NOT

■

Sistem A düzenine göre yapılandırılmışsa, ne
uzaktan kumanda oda termostat fonksiyonu
(çoklu ayar noktası seçilmişse varsayılan
KAPALI) ne de harici oda termostatı (uzaktan
kumandanın oda termostat fonksiyonunun yerini
alan) kullanılabilir.

■

A düzeni etkin olduğunda uzaktan kumanda su
sıcaklık değeri dikkate alınmaz.

■

İstenmeyen durumların meydana gelmemesinin
temin edilmesi montajcının sorumluluğudur (örn.
zeminde ısıtma devrelerine yönelen yüksek
sıcaklıktaki su, vs.).

■

Su devresinin düzgün dengelenmesinin temin
edilmesi montajcının sorumluluğudur (örn. bir
kullanım sıcak su talebi olduğunda diğer cihazlara
da yeterli akışın gitmesi, vs.)

■

Daikin sıcaklık herhangi bir sıcaklık düşürme
aygıtı sunmaz (
). Bu sistem sadece çoklu
ayar noktası kullanımını temin eder.

■

A düzeni (yüksek bir ayar noktası sıcaklığı ile)
uygulanırken
sadece
otomatik
depolama
işlevselliğinin kullanılması önerilir.

Kullanım sıcak su deposu
Sıcaklık düşürme aygıtı
Space 1

Hacim 1

Space 2

Hacim 2
Dengeleme kabı

Ünite üzerindeki elektrik bağlantıları opsiyonel talep PCB'si üzerinde
yapılmalıdır.

EKHBRD011~016ADV17+Y17

Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi
4P402191-1B – 2017.09

Montaj kılavuzu

30

4PTR402191-1B_2017_09.book Page 31 Friday, October 6, 2017 6:31 PM

B düzenine göre çoklu ayar noktası kontrolü

B düzeninin konfigürasyonu saha ayarları vasıtasıyla yapılır:

Çoklu ayar noktası düzeni B'nin temel kurulumu normal bir klasik
tasarımla aynıdır, o nedenle eşanlı olarak kullanım suyu ısıtma ve
hacim ısıtma yine mümkün değildir.

1

Uygun olan düzeni seçin: [7-02]=1

2

Çoklu ayar noktası 1'i açık konuma getirin: [7-03]=0 ➞ [7-03]=1

Çoklu ayar noktası B düzeni hacim ısıtma işletimine odaklanır ve
uzaktan kumanda veya harici oda termostatı ile birlikte çoklu su ayar
noktalarının kullanımına imkan tanır.
B düzeninin konfigürasyonu, 3 tane hacim ısıtma ayar noktası ile
1 tane kullanım sıcak suyu ayar noktasına imkan tanır.
Hacim ısıtma için talep sinyalleri 2 farklı yolla gerçekleştirilebilir
(montajcının seçimi):
■

termo AÇMA/KAPAMA sinyali (harici oda termostatından gelen)

A
Space 1

Space 2

TRD

TRD

Çoklu ayar noktası 2'yi açık konuma getirin: [7-04]=0 ➞ [7-04]=1
3

Sıcaklık çoklu ayar noktası 1'i girin: [A-03] (aşağıya bakın)
Sıcaklık çoklu ayar noktası 2'yi girin: [A-04] (aşağıya bakın)
Konfigürasyon örneği:
Ayar
Saha
noktası ayarı

Termo statüsü

Hacim 0

65°C

Uzaktan
kumanda

KAPALI

AÇIK

KAPALI

KAPALI

KAPALI

Hacim 1

45°C

[A-03]

KAPALI

AÇIK/
KAPALI

AÇIK

AÇIK

KAPALI

Hacim 2

35°C

[A-04]

KAPALI

AÇIK/
KAPALI

KAPALI

AÇIK

AÇIK

KAPALI 65°C

45°C

45°C

35°C

Space 0
Sonuçtaki ısı pompa suyu

M

Düzen B aynı zamanda belli bir dercede temel çoklu zonlara ayırma
işlemi yapmakta da kullanılabilir (tüm ayar noktası sıcaklıkları aynı
seçilirse, hiçbir sıcaklık düşürme aygıtı (
) gerekmez).
3 oda için çoklu termo AÇIK sinyalleri üretilebilir. Termo KAPALI
sinyalleri sadece tüm talepler KAPALI olduğunda geçerlidir.

DHW
NOT

■

ilgili sıcaklık düşürme aygıtından gelen durum sinyali (etkin/etkin
değil)

A
Space 1

Space 2

TRD

TRD

Space 0

B düzeni için çıkış suyu kontrolüne izin verilmez.

■

İstenmeyen durumların meydana gelmemesinin
temin edilmesi montajcının sorumluluğudur (örn.
zeminde ısıtma devrelerine yönelen yüksek
sıcaklıktaki su, vs.).

■

Su devresinin düzgün dengelenmesinin temin
edilmesi montajcının sorumluluğudur (örn. bir
kullanım sıcak su talebi olduğunda diğer cihazlara
da yeterli akışın gitmesi, vs.)

■

Daikin sıcaklık herhangi bir sıcaklık düşürme
aygıtı sunmaz (
). Bu sistem sadece çoklu
ayar noktası kullanımını temin eder.

■

Hacim 0 termo KAPALI konumda olduğunda,
ancak hacim 1 veya 2 etkin haldeyken hacim 0,
hacimler 1 ve 2'nin en yüksek ayar noktasına eşit
bir sıcaklıktaki suyla beslenecektir.

M

■

DHW
İç ünite
DHW

Kullanım sıcak su deposu

TRD

Sıcaklık düşürme aygıtı

Space 0

Hacim 0

Space 1

Hacim 1

Space 2

Hacim 2

Bu durum hacim 0'ın istenmeyen ısıtılmasına yol
açabilir.

Dengeleme kabı
A

Uzaktan kumanda oda termostat fonksiyonu ve harici oda
termostatı ile klasik oda termostat kontrolü

Sıcaklık düşürme aygıtı kullanmayan hacim 0 (
), daima en
yüksek su sıcaklığı ayar noktası ile bağlantılı olmalıdır ve uzaktan
kumanda oda termostat fonksiyonu ile veya harici oda termostatı ile
kontrol edilebilir. Hacim 0 için ayarlar uzaktan kumanda üzerinden
yapılabilir (normal işletim sırasındaki ile aynı(1)).
Ünite üzerindeki elektrik bağlantıları opsiyonel talep PCB'si üzerinde
yapılmalıdır.

(1) Hacim 0 ayarı için otomatik hava durumuna bağlı fonksiyon kullanıldığında,
hacim 0 değişken ayar noktasının mümkün olan en düşük sıcaklığının hacimler 1
ve 2 sıcaklık ayar noktalarından daha yüksek olması temin edilmelidir.
Bunun anlamı, hacim 0'ın saha ayarı [3-03], hacimler 1 ve 2 sıcaklık ayar
noktalarından daha yüksek olacak demektir.

Montaj kılavuzu
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Saha ayarları tablosu
Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı
Birinci İkinci
kod
Ayar adı
kod

0

1

2

3

4

5

6

7

Tarih

Değer

Tarih

Değer

Ön
tanım
değeri

Aralık

Adım

Birim

Uzaktan kumanda kurulumu
00

Kullanıcı izin seviyesi

2

2~3

1

—

01

Oda sıcaklığı telafi değeri

0

–5~5

0,5

°C

02

Uygulanamaz. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1
(AÇIK)

0/1

—

—

03

Durum: hacim ısıtma program zamanlayıcı modu
Yöntem 1=1 / Yöntem 2= 0

1
(AÇIK)

0/1

—

—

1
(AÇIK)

0/1

—

—

1:00

0:00~23:00

1:00

saat

0
(KAPALI)

0/1

—

—

15:00

0:00~23:00

1:00

saat

Kullanım suyu ısıtma için otomatik depolama zamanlaması
00

Durum: gece depolama

01

Gece depolama başlama zamanı

02

Durum: gündüz depolama

03

Gündüz depolama başlama zamanı

Otomatik gerileme fonksiyonu
00

Durum: gerileme işletimi

1
(AÇIK)

0/1

—

—

01

Gerileme işletimi başlama zamanı

23:00

0:00~23:00

1:00

saat

02

Gerileme işletimi durdurma zamanı

5:00

0:00~23:00

1:00

saat

Hava durumuna bağlı ayar noktası
00

Düşük ortam sıcaklığı (Lo_A)

–10

–20~5

1

°C

01

Yüksek ortam sıcaklığı (Hi_A)

15

10~20

1

°C

02

Düşük ortam sıcaklığında ayar noktası (Lo_Ti)

70

25~80

1

°C

03

Yüksek ortam sıcaklığında ayar noktası (Hi_Ti)

45

25~80

1

°C

1
(AÇIK)

0/1

—

—

Dezenfekte etme fonksiyonu
00

Durum: dezenfekte etme işletimi

01

Dezenfekte etme işletimi gün seçimi

Fri

Mon~Sun

—

—

02

Dezenfekte işletimi başlama zamanı

23:00

0:00~23:00

1:00

saat

Otomatik gerileme ve dezenfekte etme ayar noktası
00

Ayar noktası: dezenfekte etme işletim sıcaklığı

70

60~75

5

°C

01

Dezenfekte etme işletiminin süresi

10

5~60

5

dak

02

Çıkış suyu gerileme sıcaklığı

5

0~10

1

°C

03

Oda gerileme sıcaklığı

18

17~23

1

°C

Opsiyon kurulumu
00

Kullanım sıcak su deposu kurulu

0
(KAPALI)

0/1

—

—

01

Opsiyonel oda termostatı kurulu

0
(KAPALI)

0/1

—

—

02

Opsiyonel yardımcı ısıtıcı kurulu

0
(KAPALI)

0/1

—

—

03

Opsiyonel güneş enerjisi kiti kurulu

0
(KAPALI)

0/1

—

—

04

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı modu

0

0/2

1

—

1
(AÇIK)

0/1

—

—

0
(KAPALI)

0/1

—

—

Opsiyon kurulumu
00

Opsiyonel alt plaka ısıtıcı takılmış

01

Uygulanamaz. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

02

Çoklu ayar noktası düzeni

0 (A)

0/1

—

—

03

Çoklu ayar noktası 1

0
(KAPALI)

0/1

—

—

04

Çoklu ayar noktası 2

0
(KAPALI)

0/1

—

—
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Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı
Birinci İkinci
kod
kod
Ayar adı

8

9

A

b

C

d

E

Değer

Tarih

Değer

Ön
tanım
değeri

Aralık

Adım

Birim

Opsiyon kurulumu
00

Uzaktan kumanda sıcaklık kontrolü

1
(AÇIK)

0/1

—

—

01

Yardımcı ısıtıcı kiti opsiyonel ayarı

1
(AÇIK)

0/1

—

—

02

Acil durum modu

0
(KAPALI)

0/1

—

—

03

Durum: düşük gürültü seviyesi

1

1~3

1

—

04

Durum: donma önleme

0

0~2

1

—

Otomatik sıcaklık telafisi
00

Çıkış suyu sıcaklık telafi değeri

0

–2~2

0,2

°C

01

Kullanım sıcak su deposu telafi değeri

0

–5~5

0,5

°C

02

Termo AÇMA/KAPAMA giriş izni

0

–5~5

0,5

°C

Opsiyon kurulumu
00

Akım sınırlaması

0

0~2

1

—

01

Uygulanamaz. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

0~2

1

—

02

Ayar noktası: çıkış ve dönüş suyu için gerekli
sıcaklık farkı

10

5~15

1

°C

03

Ayar noktası: çoklu ayar noktası 1 gereken
sıcaklık değeri

35

25~80

1

°C

04

Ayar noktası: çoklu ayar noktası 2 gereken
sıcaklık değeri

65

25~80

1

°C

Kullanım sıcak suyu ayar noktaları
00

Ayar noktası: yeniden ısıtma minimum sıcaklığı

35

35~65

1

°C

01

Ayar noktası: yeniden ısıtma maksimum sıcaklığı

45

35~75

1

°C

02

Durum: hava durumuna bağlı kullanım suyu ısıtma

1
(AÇIK)

0/1

—

—

03

Ayar noktası: depolama sıcaklığı

70

45~75

1

°C

04

Otomatik maksimum kullanım sıcak suyu
depolama sıcaklığı

70

55~75

1

°C

Çıkış suyu sıcaklık sınırları
00

Ayar noktası: çıkış suyu maksimum sıcaklığı

80

37~80

1

°C

01

Ayar noktası: çıkış suyu minimum sıcaklığı

25

25~37

1

°C

02

Uygulanamaz. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

20

18~22

1

°C

03

Uygulanamaz. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

5

5~18

1

°C

Kullanım suyu ısıtma tutma süreleri
00

Ayar noktası: kullanım suyu ısıtma için minimum
süre

10

5~20

1

—

01

Ayar noktası: kullanım suyu ısıtma için maksimum
süre

30

10~60

5

—

02

Ayar noktası: kullanım suyu ısıtmanın aralık
minimum durdurma süresi

15

5~30

5

—

0

0/1

—

—

Servis modu
00

Vakum modu

01

Uygulanamaz. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0
(KAPALI)

0/1

—

—

02

Uygulanamaz. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0
(KAPALI)

0/1

—

—

03

Uygulanamaz. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

1

0~2

1

—

04

Yalnız pompa işletimi

0

0~2

1

—
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Son kontrol ve test çalıştırması

Sıcaklık okuma modu
Uzaktan kumanda üzerinde gerçek sıcaklıklar görüntülenebilir.
1

Son kontrol
Ünitenin elektriğini açmadan önce aşağıdakileri okuyun:
■

■

Eksiksiz montaj ve gerekli ayarların hepsi yerine getirildikten
sonra, ünitenin bütün panellerinin kapatıldığından emin olun. Bu
yapılmadığında, kalan açıklıklardan elinizi içeri sokmanız
elektrikli ve sıcak parçalardan solayı ciddi yaralanmaya neden
olabilir.

•
•
•
3

değiştirildiğinde,

pompa

düşük

hızda

yüksek

hızda

Hava alma işlemi bitirildikten sonra, saha ayarını tekrar 0 olarak
değiştirin.

1

3

Termostatik radyatör vanaları kullanıldığında, hava alma
işlemi sırasında tüm vanaları açtığınızdan emin olun.

butonları kullanılarak şunlar görüntülenir:

İç ve dış üniteye ilk olarak enerji verildiğinde, başlangıç
işlemleri gerçekleţtirilir. Bu iţlemler maksimum 12
dakika sürer.

Ünitenin ilk çalıştırılması sırasında (kompresör
çalışmasının ilk 48 saati) ünitenin gürültü düzeyi
teknik özelliklerde belirtilenden daha yüksek
olabilir. Bu anormal bir durum değildir.

■

Ünitenin hacim ısıtma modunda başlatılması
sadece dış ortam sıcaklığı 20°C'nin altında
olduğunda mümkündür. Bu sıcaklık sınırının nasıl
artırılacağı bilgisi için bkz. "[9-02] Termo
AÇMA/KAPAMA giriş izni" sayfa 24.

simgesinin görüntülenmesi için

butonuna 4 kez basın.

Testi aşağıdaki gibi gerçekleştirin (hiçbir eylem gerçekleştirilmediğinde 10 saniye sonra veya
butonuna bir kez basarak
kullanıcı arabirimi normal moda dönecektir):
butonuna basarak

30 dakika sonra veya ayar sıcaklığına ulaşıldığında test
çalıştırma işletimi otomatik olarak sona erecektir. Test çalıştırma
işletimi
butonuna bir kez basarak manüel olarak durdurulabilir. Yanlış bağlantı veya arıza varsa, kullanıcı arabiriminde bir
hata kodu görüntülenecektir. Yoksa, kullanıcı arabirimi normal
işletime dönecektir.

5

Hata kodlarını çözmek için, bkz. "Hata kodları" sayfa 37.

6

Uzaktan kumanda okuma modu aracılığıyla çıkış suyu ve giriş
suyu sıcaklığını kontrol edin ve bunları 1. adımda not edilen
değerlerle karşılaştırın. 20 dakikalık işletimden sonra değerlerdeki artış hacim ısıtma işletimini onaylamalıdır.

Montajcı montajdan sonra iç ünitenin ve dış ünitenin doğru çalıştığını
onaylamak zorundadır. Bu amaçla aşağıdaki prosedürlere uygun
olarak bir test çalıştırması gerçekleştirilmelidir. Her an hacim ısıtma
ve kullanım suyu ısıtmanın doğru çalıştığı kontrol edilebilir.
■

Uzaktan kumanda okuma modu aracılığıyla çıkış suyu ve giriş
suyu sıcaklığını kontrol edin ve görüntülenen değerleri not edin.
Bkz. "Sıcaklık okuma modu" sayfa 34.

4

Başlangıç işlemleri sırasında uzaktan kumanda
kullanıldığında, bir hata kodu (UH) görüntülenir.

NOT

simgeleri

Giriş suyu sıcaklığı (
ve
simgeleri yanıp sönüyor ve
simgesi yavaş yavaş yanıp sönüyor).
İç hacim sıcaklığı (
ve
simgeleri yanıp sönüyor).
Dış hava sıcaklığı (
ve
simgeleri yanıp sönüyor).
Sıcak su besleme depo sıcaklığı (
ve
simgeleri yanıp
sönüyor).

Hacim ısıtma işletimini test etmek için
test çalıştırma işletimini başlatın.

Test çalıştırması
NOT

ve

Bu moddan çıkmak için
butonuna tekrar basın. Hiçbir
butona basılmazsa, uzaktan kumanda 10 saniye sonra görüntü
modunu terk eder.

2

Havanın üniteden ve sistemden boşaltılmasının temin edilmesi
montajcının sorumluluğudur.
NOT

ve

Hacim ısıtma prosedürü

■ Ayar 1 olarak değiştirildiğinde, pompa
çalışacaktır (yalnız pompa, ünite çalışmaz).
■ Ayar 2 olarak
çalışacaktır.

ve
•

[E-04] saha ayarını değiştirin
Varsayılan değer 0'dır.

2

2

Anahtar kutusunun servis paneli, bakım amacıyla yalnız ehliyetli
bir elektrikçi tarafından açılabilir.

Sistemdeki havanın olabildiğince fazlasını dışarı atmak için aşağıda
açıklanan pompa işlemini gerçekleştirin.
1

butonuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
Çıkış suyu sıcaklığı görüntülenir (
yanıp sönüyor).

NOT

Son çözülen hata kodunu görüntülemek için,
butonuna 1 kez basın. Normal moda dönmek için
butonuna tekrar 4 kez basın.

NOT

Dış üniteden kaynaklanan zorunlu bir işletim sürmekte
ise test çalıştırması yapılamaz. Zorunlu işletim bir test
işletimi sırasında başlatılırsa test işletimi yarıda
kesilecektir.

Kullanım suyu ısıtma prosedürü
1

2

Uzaktan kumandanın okuma modu aracılığıyla kullanım sıcak
suyu depo sıcaklığını kontrol edin. Bkz. "Sıcaklık okuma modu"
sayfa 34.
butonuna 5 saniye basın.
simgesi 1 saniye aralıklarla yanıp sönmeye başlar.

3

Üniteyi 20 dakika çalışır vaziyette tutun ve uzaktan kumanda
aracılığıyla kullanım sıcak suyu depo sıcaklığını tekrar kontrol
edin.
Değerde olan 5°C içindeki bir artış kullanım suyu ısıtma
işletimini onaylamalıdır.

4
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Bakım ve servis

Kontroller

Ünitenin optimal kullanılabilirliğinin sağlanması için, ünite ve saha
kablo tesisatı üzerinde düzenli aralıklarla bir takım kontrol ve
incelemelerin gerçekleştirilmesi gereklidir.

Tarif edilen kontroller yetkili bir personel tarafından en az yılda bir
kez gerçekleştirilmelidir.
1

Valf üzerindeki kırmızı düğmeyi saat yönünün tersine
döndürerek basınç tahliye valfının doğru çalıştığını kontrol edin:

Bu bakım işlemleri yerel Daikin teknisyeniniz tarafından yerine
getirilmelidir.

■ Tıkırdama sesi işitilmiyorsa yerel satıcınızla irtibat kurun.

Aşağıda
belirtilen
bakım
işlemlerini yerine getirmek için
sadece ön dekorasyon panelinin
çıkarılması gerekir.
Ön dekorasyon panelini çıkarmak
için alttaki 2 vidayı sökün ve
paneli yerinden çözün.

■ Üniteden dışarıya su akması durumunda, önce su giriş ve
çıkış kesme vanalarının her ikisini de kapatın ve ardından
yerel satıcınızla irtibat kurun.
2x

2

Herhangi bir bakım veya onarım faaliyetini gerçekleştirmeden önce, her zaman besleme panelindeki
devre kesiciyi kapatın, sigortaları çıkarın veya ünitenin
koruma cihazlarını açın.

■

Herhangi bir bakım veya onarım çalışmasına başlamadan önce, dış ünitenin güç beslemesinin de
kesildiğinden emin olun.

■

Yüksek voltaj riski dolayısıyla, güç beslemesi
kapatıldıktan sonra 10 dakika süreyle canlı parçalara
dokunmayın.

■

İlave olarak, şekil 5 ile gösterilen noktaları bir test
cihazı ile ölçün ve ana devredeki kapasitör geriliminin
50 V DC değerinden yüksek olmadığını doğrulayın.

■

Kompresörün ısıtıcısı durma modunda bile çalışabilir.

■

Elektrik eleman kutusunun bazı kısımlarının sıcak
olduğuna lütfen dikkat edin.

■

İletken bir kısma dokunmadığınızdan emin olun.

■

İç üniteyi yıkamayın. Bu, elektrik çarpmalarına veya
yangına sebep olabilir.

Riske girmeyin!
Bakım yapmadan önce, statik elektriği gidermek ve baskı
devre kartını korumak için bir metal bir parçaya (stop
vanası gibi) elinizle dokunun.

İç ünite anahtar kutusu
Anahtar kutusunda baştan sona gözle muayene gerçekleştirin
ve gevşek bağlantılar veya kusurlu kablo bağlantıları gibi
belirgin kusurları arayın.

Bakım faaliyetleri

UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI

Basınç boşaltma valfı hortumu
Basınç boşaltma valfı hortumunun suyu tahliye etmek üzere
uygun bir şekilde konumlandırıldığını kontrol edin.

3

■

Su basıncı tahliye valfı

4

Su basıncı
Su basıncının 1 bar üzerinde olup olmadığını kontrol edin.
Gerekirse su ilave edin.

5

Su filtresi
Su filtresini temizleyin.

Şarj ve vakumlama
■

Şarj, gaz toplama ve vakumlama yaparken R134a devresi
gereklidir, saha ayarı [E-00] etkinleştirilmelidir. "[E] Servis modu"
sayfa 26 kısmında açıklanan saha ayarlarına bakın.

■

R410A devresinin şarj, gaz toplama ve vakumlama işlemi için
dış ünite montaj kılavuzuna bakın.

Sorun giderme
Bu bölüm, ünitede meydana gelebilecek belirli sorunların teşhis
edilmesi ve düzeltilmesi ile ilgili faydalı bilgiler verir.
Bu sorun giderme işlemi ve ilgili düzeltici faaliyetler yalnız yerel
Daikin teknisyeniniz tarafından gerçekleştirilebilir.

Genel esaslar
Sorun giderme işlem sırasına başlamadan önce, ünitede baştan
sona gözle muayene gerçekleştirin ve gevşek bağlantılar veya
kusurlu kablo bağlantıları gibi belirgin kusurları arayın.
Ünitenin anahtar kutusunda bir inceleme yaparken,
ünitenin ana şalterinin kapalı olduğundan daima emin olun.
Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, onu eski durumuna
getirmeden önce üniteyi durdurun ve emniyet cihazının neden
harekete geçtiğini anlayın. Hiçbir durumda, emniyet cihazları
köprülenemez veya fabrika ayarı dışındaki bir değere değiştirilemez.
Sorunun kaynağı tespit edilemiyorsa, yerel satıcınızla görüşün.
Basınç boşaltma valfı doğru çalışmıyor ve değiştirilmesi gerekiyorsa,
üniteden su damlamasını önlemek için basınç boşaltma valfına takılı
olan esnek hortumun bağlantısını tekrar yapın!

Montaj kılavuzu
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Ünitenin açılması
■

Genel belirtiler

Hava tahliye vanasına, termik
kesiciye, 3 yollu vanaya,
termistörlere,
saha
kablo
borusuna,
...,
erişimi
kolaylaştırmak için arkadaki
2 vida sökülerek ve sonra da
panel yerinden çözülerek
ünitenin
üst
dekorasyon
paneli çıkarılabilir. Her iki
drenaj plakası da çıkarılabilir.

2x

Belirti 1: Ünite açılıyor (
ısıtma yapmıyor

LED'i yanıyor) ancak ünite beklendiği gibi

Olası nedenler

Kumanda ayar noktasını kontrol
edin.

Su akışı çok düşük.

• Su devresindeki kesme
vanalarının hepsinin de tamamen
açık olduğunu kontrol edin.
• Su filtresinin temizlik gerektirip
gerektirmediğini kontrol edin.
• Sistemde hava olmadığından
emin olun (havayı alın).
• Manometrede yeterli su basıncı
olduğunu kontrol edin. Su basıncı
>0,3 bar (su soğuk), >>0,3 bar (su
sıcak) olmalıdır.
• Genleşme kabının bozuk
olmadığından emin olun.

Tesisattaki su hacmi çok düşük.

Tesisattaki su hacminin gereken
minimum değerden fazla olduğundan emin olun (bkz. "Su hacminin ve
genleşme tankı ön basıncının kontrol
edilmesi" sayfa 13).

Kapasite saklatımı

• Anahtar kutusunun arka
kısmındaki soğutma fanının
düzgün çalışıp çalışmadığını
kontrol edin.
• Ünitenin çok sıcak bir konuma
(>30°C) kurulup kurulmadığını
kontrol edin.

4x

■

İç üniteye ön taraftan erişebilmek için anahtar kutusu komple
olarak üniteden çıkarılabilir.

1

Ön
dekorasyon
panelini
çıkarmak için alttaki 2 vidayı
sökün ve paneli yerinden
çözün.

Düzeltme faaliyeti

Sıcaklık ayarı doru değildir.

2x

Belirti 2: Pompa ses yapıyor (kavitasyon)

2

Ön vidaları gevşetin ve anahtar kutusunu komple olarak
yerinden çözün.
Anahtar kutusu servis kapağını çıkarmadan önce tüm
güç kaynaklarını – aynı zamanda dış ünite güç
kaynağını, vs. – kapalı konuma getirin.

Olası nedenler

Havayı alın.

Pompa girişindeki su basıncı çok
düşük.

• Manometrede yeterli su basıncı
olduğunu kontrol edin. Su basıncı
>0,3 bar (su soğuk), >>0,3 bar
(su sıcak) olmalıdır.
• Manometrenin bozuk olmadığını
kontrol edin.
• Genleşme kabının bozuk
olmadığını kontrol edin.
• Genleşme kabı ön basınç ayarının
doğru olduğunu kontrol edin (bkz.
"Genleşme kabı ön yükleme
basıncının ayarlanması"
sayfa 14).

Anahtar kutusu şimdi iç ünitenin hemen önüne konulabilir.
Anahtar kutusunu üniteden daha uzağa almak için ünitenin arka
tarafında yer alan kompresör kablosunun bağı çözülebilir.

1

2

1

Düzeltme faaliyeti

Sistemde hava vardır.

Belirti 3: Su basıncı tahliye valfı açılıyor
Olası nedenler

4x

4
2

1

1

Genleşme kabını değiştirin.

Tesisattaki su hacmi çok yüksek.

Tesisattaki su hacminin izin verilen
maksimum değerin altında olduğundan emin olun (bkz. "Su hacminin ve
genleşme tankı ön basıncının kontrol
edilmesi" sayfa 13).

5

MAX.

15cm

Düzeltme faaliyeti

Genleşme kabı bozulmuştur.

3

Belirti 4: Su basınç boşaltma valfı kaçırıyor

■

Anahtar kutusunu yerinden çıkarırken her zaman
kapağını vidalarla mutlaka tespit edin.

Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

■

Ünitenin içindeki parçalar sıcak olabilir ve yanma
ihtimali vardır.

Su basınç tahliye valfı çıkışını pislik
tıkamış.

■

Anahtar kutusunu üniteden çıkarmadan önce tüm
güç kaynaklarını kapalı konuma getirdiğinizden
emin olun.

Valf üzerindeki kırmızı düğmeyi saat
yönünün tersine döndürerek basınç
tahliye valfının doğru çalıştığını
kontrol edin:
• Tıkırdama sesi işitilmiyorsa yerel
satıcınızla irtibat kurun.
• Üniteden dışarıya su akması
durumunda, önce su giriş ve çıkış
kesme vanalarının her ikisini de
kapatın ve ardından yerel
satıcınızla irtibat kurun.
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Belirti 5: Kullanıcı arabirimi, bazı butonlara basınca "
gösteriyor

"

Hata
kodu

Arıza nedeni

Düzeltme faaliyeti

E3

Yüksek basınç hatası (S1PH)

• Dış ünite ve iç ünite üzerindeki
kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Devrenin suyla doldurulmuş
olduğundan emin olun (içinde
hava olmamalı, örn. hava
tahliyesi açık mı?)
• Kullanım sıcak su deposunun
suyla doldurulmuş
olduğundan emin olun.
• Su akışının yapılabildiğinden
emin olun (devredeki bütün
vanaları açın).
• Su filtresinin tıkalı
olmadığından emin olun.
• Tüm soğutucu stop
vanalarının açık olduğundan
emin olun.
• Yerel satıcınıza başvurun.

Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, kullanıcı arabirimi LED'i yanıp
sönecek ve bir hata kodu görüntülenecektir.

E3

Termik kesici hatası (Q2L)

• Termik kesiciyi sıfırlayın.
• Yerel satıcınıza başvurun.

Tüm hatalar ve düzeltme faaliyetlerinin bir listesi aşağıdaki tabloda
bulunabilir.

E4

Alçak basınç hatası (B1PL)

• Dış ünite ve iç ünite üzerindeki
kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

E5

Kompresörde (M1C) aşırı yük
durumu

Yerel satıcınıza başvurun.

E9

R134a genleşme valf hatası
(K2E)

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

F3

Tahliye sıcaklığı hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

J3

Tahliye termistörü hatası (R6T)

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

J5

R134a sıvı termistörü hatası

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

Olası nedenler
Yürürlükteki izin seviyesi basılan
butonun kullanımını engelleyecek
şekilde ayarlanmış.

Düzeltme faaliyeti
"Kullanıcı izin seviyesi" saha ayarını
[0-00] değiştirin, kullanım
kılavuzunda bkz. "Saha ayarları".

Belirti 6: Düşük dış hava sıcaklıklarında hacim ısıtma kapasitesinde
eksiklik
Olası nedenler
Yardımcı ısıtıcı işletimi
etkinleştirilmemiş (yalnız yardımcı
ısıtıcı bulunan kurulumlar için
geçerlidir).

Düzeltme faaliyeti
"Isıtıcı kit işletim statüsü" saha
ayarının [6-02] açık konuma
getirildiğini kontrol edin, kullanım
kılavuzunda bkz. "Saha ayarları".

Hata kodları

butonuna basarak güvenlik cihazını sıfırlayın.
Güvenliği ilk duruma getirmek için bu prosedürün başarılı olmaması
halinde, yerel satıcınızla temas kurun.
Hata
kodu

A1
A6

Arıza nedeni

Düzeltme faaliyeti

Bellek yazma arızası (EEPROM
hatası)

Yerel satıcınıza başvurun.

Su devresindeki pompanın işlev
bozukluğu (M1P)

• Su akışının yapılabildiğinden
emin olun (devredeki bütün
vanaları açın).
• Ünite içinden zorunlu temiz su
akışı yaptırın.

A9

R410A genleşme valfı hatası
(K1E)

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

JA

R134a yüksek basınç sensörü
hatası (B1PH)

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

AA

Isıtıcı kit termik kesici hatası
(ısıtıcı kit opsiyonu kurulu ise)

• Devrenin suyla dolu
olduğundan emin olun (içinde
hava olmadan).
• Su akışının yapılabildiğinden
emin olun (devredeki bütün
vanaları açın).

JC

R134a alçak basınç sensörü
hatası (B1PL)

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

L1

Kompresör inverter PCB hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

L4

Kanatçık termistörü hatası

Isıtıcı kit indirimli elektrik tarifesi
güç kaynağına bağlı

Isıtıcı kitin normal bir güç
kaynağına bağlandığından emin
olun.

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

L5

Kompresör inverter PCB hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

AJ

Kapasite hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

L8

Kompresör inverter PCB hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

C1

Bozuk ACS iletişimi

Yerel satıcınıza başvurun.

L9

Kompresör inverter PCB hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

C4

R410A sıvı termistör hatası
(R3T)

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

LC

İnverter iletişim sorunu

Yerel satıcınıza başvurun.

LH

Konvertör hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Kullanım sıcak su
opsiyonunun etkin hale
getirilip getirilmediğini kontrol
edin (bkz. saha ayarı [6-00]).
• Yerel satıcınıza başvurun.

P1

Ana kompresör PCB hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

PJ

Yanlış inverter elemanları
kombinasyonu

Yerel satıcınıza başvurun.

U2

Güç kaynağı hatası

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

U4

QA iletim sorunu

Yerel satıcınıza başvurun.

U5

Uzaktan kumanda hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

UA

Tip bağlantı sorunu

• Dış ünite ile iç ünite arasındaki
başlangıç işlemleri
tamamlanana kadar bekleyin
(güç AÇIK konuma
getirildikten sonra en az
12 dakika bekleyin).
• Yerel satıcınıza başvurun.

UC

Adres ikileme hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

UF

Dış ünite ile iletim hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

UF

QA kablo bağlantı sorunu

Yerel satıcınıza başvurun.

UH

Adres hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

C5

C9

Kullanım sıcak suyu depo
termistör hatası (R2T)

Dönüş suyu termistör hatası
(R4T)

CA

Çıkış suyu termistör hatası
(R5T)

• Kablo bağlantılarını kontrol
edin.
• Yerel satıcınıza başvurun.

CJ

Uzaktan kumanda termostatı
termistör hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

E1

Kompresör PCB hatası

Yerel satıcınıza başvurun.
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Ünite özellikleri
Teknik özellikler
011
V17

Nominal kapasite
Muhafaza malzemesi
Boyutlar Yük. x Gen. x Der.
Ağırlık
• ambalajla birlikte
• ambalajsız
Bağlantılar
• su giriş/çıkış
• su drenajı
• Su kesme vanasının malzemesi
• soğutucu sıvı tarafı
• soğutucu gaz tarafı
Genleşme kabı
• hacim
• maksimum çalışma basıncı (MWP)
Pompa
• tip
• hız sayısı
Ses basıncı seviyesi(a)
İçinde bulunan su hacmi
Basınç boşaltma valfı su devresi
İşletme aralığı - su tarafı
Çalışma sahası - dış
• hacim ısıtma
• kullanım sıcak suyu

(kW)

(mm)

(kg)
(kg)

(mm)
(mm)

(l)
(bar)

(dBA)
(l)
(bar)
(°C)

(°C)
(°C)

014
Y17

11,2
11,2
Ön kaplamalı metal levha
705 x 600 x 695

V17

016
Y17

14
14
Ön kaplamalı metal levha
705 x 600 x 695

V17

Y17

16
16
Ön kaplamalı metal levha
705 x 600 x 695

153
144

156
147

153
144

156
147

153
144

156
147

G 1" (dişi)
drenaj vanası
Pirinç-CW 617N
Ø9,5 (3/8 inç)
Ø15,9 (5/8 inç)

G 1" (dişi)
drenaj vanası
Pirinç-CW 617N
Ø9,5 (3/8 inç)
Ø15,9 (5/8 inç)

G 1" (dişi)
drenaj vanası
Pirinç-CW 617N
Ø9,5 (3/8 inç)
Ø15,9 (5/8 inç)

G 1" (dişi)
drenaj vanası
Pirinç-CW 617N
Ø9,5 (3/8 inç)
Ø15,9 (5/8 inç)

G 1" (dişi)
drenaj vanası
Pirinç-CW 617N
Ø9,5 (3/8 inç)
Ø15,9 (5/8 inç)

G 1" (dişi)
drenaj vanası
Pirinç-CW 617N
Ø9,5 (3/8 inç)
Ø15,9 (5/8 inç)

12
4

12
4

12
4

12
4

12
4

12
4

DC motor
inverter kontrollü
40 dBA
20
3
25~80

DC motor
inverter kontrollü
40 dBA
20
3
25~80

DC motor
inverter kontrollü
43 dBA
20
3
25~80

DC motor
inverter kontrollü
43 dBA
20
3
25~80

DC motor
inverter kontrollü
46 dBA
20
3
25~80

DC motor
inverter kontrollü
46 dBA
20
3
25~80

–20~+20
–20~+35

–20~+20
–20~+35

–20~+20
–20~+35

–20~+20
–20~+35

–20~+20
–20~+35

–20~+20
–20~+35

(a) Ünitenin önünde 1 m mesafede (serbest alan koţulu): 7°C/6°C ortam sıcaklığı ve ısıtma ayar noktası 55°C/65°C.

Elektrik özellikleri
011

Faz
Frekans
Voltaj aralığı
• minimum
• maksimum
Gerilim toleransı
Maksimum çalışma akımı
Önerilen saha sigortası

EKHBRD011~016ADV17+Y17

Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi
4P402191-1B – 2017.09

(Hz)

(V)
(V)

(A)
(A)

014

016

V17

Y17

V17

Y17

V17

Y17

1N~
50

3N~
50

1N~
50

3N~
50

1N~
50

3N~
50

220
240
–10%/+6%
22,5
25

380
415
–10%/+6%
12,5
16

220
240
–10%/+6%
23,8
25

380
415
–10%/+6%
12,5
16

220
240
–10%/+6%
23,8
25

380
415
–10%/+6%
12,5
16
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Ek
Genel tanıtım ve üniteyi ilk çalıştırma kılavuzu
Hacim ısıtma
butonuna
basın

Sıcaklık ayar noktası
yanıp sönmeye başlar

Uzaktan kumanda oda
sıcaklığı termostat
işletimini seçtiniz?
[8-00]=1, varsayılan
(sayfa 24)

"

"

Evet Çıkış suyu kontrolü
işletimini seçtiniz
[8-00]=0 (sayfa 24)

Evet
Oda sıcaklığı

Hayır

Hayır
Uzaktan oda
termostatı kumanda
kontrolünü kapsayan
çoklu ayar noktası ile
kontrol işletimi B
düzenini seçtiniz?
[7-02]=1 ve ([7-03]=1
veya/ve [7-04]=1)
(sayfa 24)

Evet
Oda sıcaklığı

Harici oda termostatı sıcaklığı

Evet Harici oda termostat
işletimini seçtiniz
[6-01]=1 (sayfa 23)

Hayır

Harici oda termostatı sıcaklığı

Ne tür cihazınız var?

Evet Harici oda termostatını
kapsayan çoklu ayar
noktası ile kontrol
işletimi B düzenini
seçtiniz?
[7-02]=1 ve ([7-03]=1
veya/ve [7-04]=1)
[6-01]=1 (sayfa 24)

Hayır

Boş gösterge

butonuna
basın

Otomatik çıkış suyu
kontrolünü seçtiniz
(sayfa 22)

[A-03]
veya/ve
[A-04]

"

Uzaktan kumanda
üzerinde izin seviyesi
3 seçtiniz
[0-00]=3 (sayfa 20)

"

[A-03]
veya/ve
[A-04]

Su sıcaklığı

Evet Çoklu ayar noktası ile
kontrol işletimi A
düzenini seçtiniz
[7-02]=0 ve ([7-03]=1
veya/ve [7-04]=1)
(sayfa 24)

AÇIK/KAPALI
bas

Öteleme değeri

Ne tür cihazınız var?

▼
Zeminden ısıtma

▼
Radyatör

▼
Fan koil

▼

Evet

Hayır
Yüksek sıcaklık?

▼

▼
∆T: 10°C [A-02]
varsayılan değer

∆T: 5°C [A-02]
▼
Otomatik çıkış suyu
sıcaklığı?
Evet
▼
Otomatik çıkış suyu
ayarları
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=40
[3-03]=25
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Hayır

▼
35°C

▼
Otomatik çıkış suyu
sıcaklığı?
Evet
▼
Otomatik çıkış suyu
ayarları
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=70
[3-03]=45

Hayır

▼
65°C

▼

▼

∆T: 5°C [A-02]

∆T: 5°C [A-02]

▼
Otomatik çıkış suyu
sıcaklığı?
Evet
▼
Otomatik çıkış suyu
ayarları
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=55
[3-03]=40

Hayır

▼
50°C

▼
Otomatik çıkış suyu
sıcaklığı?
Evet
▼
Otomatik çıkış suyu
ayarları
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=50
[3-03]=35

Hayır

▼
45°C
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Kullanım suyu ısıtma
Evet

Evet

Depolama
işletimi?

Normal kullanım sıcak
suyu işletimi?

Hayır

Hayır

Depolama
fonksiyonu

Zorunlu işletim

Yeniden ısıtma
fonksiyonu

Otomatik?
Evet

Otomatik depolama ayar noktası
[b-02]?

Hayır

Evet

Yeniden ısıtma
minimum sıcaklığı
[b-00]
Yeniden ısıtma
maksimum sıcaklığı
[b-01]

Depolama ayar
noktası [b-03]

Dezenfekte etme
fonksiyonu [4-00]
(varsayılan)

Dezenfekte etme
ayar noktası [5-00]

Hayır
Manuel depolama
fonksiyonu

Otomatik
depolama ayar
noktası [b-02]?

Hayır

Evet
Otomatik günlük ön programlı?

butonuna basın

Hayır

Dezenfekte tutma
süresi [5-01]

Depolama
ayar noktası
[b-03]

Evet
Otomatik depolama
fonksiyonu (varsayılan)

Evet

Yeterli sıcak su?

Program depolama
fonksiyonu

Programlı kullanım
sıcak suyu

Yeniden ısıtma etkin,
simgesi sürekli
görünür

butonuna basın (*)

Gün seçimi [4-01]

Saat seçimi [4-02]

butonuna
5 saniye basın

Hayır
Aktif günlük
gündüz depolama
[1-02]

Özel tasarlanmış
kullanım sıcak su
programı

Yeniden ısıtma etkin
değil
simgesi görünmez

Başlama
zamanını seçin
[1-03]
(*) Kullanım sıcak
suyunun fiilen ne
zaman
hazırlandığının
görünmesi olası
değildir. Yeniden
ısıtma fonksiyonunu
ve aynı zamanda
yeniden ısıtma
işletiminde
üretilmekte olan
kullanım sıcak suyunu
devre dışı bırakmak
isterseniz,
butonuna iki kez
basmanız gerekir;
1 kez yürürlükteki
yeniden ısıtma
kullanım sıcak su
işletimini durdurmak
için ve 1 kez de
yeniden ısıtma etkin
kılmaya son vermek
için.

Otomatik günlük
gündüz depolama

Otomatik günlük gece depolama
[1-00] ve [1-01]

butonuna basın

simgesi belirecek, kullanım sıcak
suyu bir sonraki programlı eylemde
üretilecektir.

Kullanım sıcak suyu hazırlanırken,
simgesi yanıp sönüyor olacaktır
(1 saniye aralıkla)

butonuna
basın

Dezenfekte etme
fonksiyonu ayarların
talebine bağlı olarak
çalışacak
simgesi
0,5 saniye aralıklarla
yanıp sönmeye
başlar

butonuna basın

Yürürlükteki
dezenfekte etme
işletimi duracak,
ancak bir sonraki
programlı eylemde
yeniden
başlayacaktır.
simgesi önceki
durumuna
dönecektir.

Kullanım sıcak
suyu üretimi
hemen
başlayacak
simgesi
1 saniye
aralıklarla yanıp
sönmeye başlar

butonuna
basın
Kullanım sıcak
suyu üretimi sona
erecektir.
simgesi
önceki durumuna
dönecektir.

Yürürlükteki kullanım sıcak su işletimi
duracak, ancak bir sonraki programlı eylemde
yeniden başlayacaktır.
simgesi önceki durumuna dönecektir.

Durdurma
Durdurma ve yeniden başlatma
Etkin/etkisiz kılma
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Hacim ısıtma ve kullanım suyu ısıtma talebinin aynı zamanda olması
Hacim ısıtma ve
Hayır
kullanım suyu ısıtma
talebi eşzamanlı mı?

Normal işletim hacim
ısıtma veya kullanım
suyu ısıtma

Evet (1)
Kullanım sıcak suyu
üretimi başlayacak

Kullanım sıcak suyu
sıcaklığına ulaşıldı
A=minimum ([b-01];
55°C)?

Hayır

Kullanım sıcak su
üretimi A'ya ulaşılana
kadar süre sınırı
olmadan devam
edecek.

Evet
Çıkış suyu kontrolü?

Evet

Hayır
Evet
Harici oda termostatı
ile kontrol?

Depolama ayar
noktasına [b-03]
ulaşıldı mı? (*)

Hayır

Evet

Zamanlayıcı
[d-01]
(30 dakika) ne
zaman aştı? (1)

Hayır

İşletim kullanım
sıcak suyunda
sürecek

Evet
(2)

Hayır

İşletim hacim
ısıtmaya
geçecek

İşletim hacim ısıtmaya
geçecek

Zamanlayıcı
[d-02]
(15 dakika) ne
zaman aştı? (2)

Hayır

Hacim ısıtma
işletimi
zamanlayıcı sona
erene kadar
sürecek

Hayır

Zamanlayıcı [d-01]
(30 dakika) ne
zaman aştı? (1)

Evet

Uzaktan kumanda oda
termostatı ile kontrol.

Depolama ayar
noktasına [b-03]
ulaşıldı mı? (*)

Hayır

Evet
İşletim hacim ısıtmaya
geçecek

Oda sıcaklığı
<Tset –3°C?
Evet

Evet (2)

Hayır
İşletim kullanım
sıcak suyunda
sürecek

Evet
İşletim hacim
ısıtmaya geçecek

Zamanlayıcı
[d-02] (15 dakika)
ne zaman aştı?
(2)
Hayır

Hayır
Evet (2)
Zamanlayıcı [d-00]
(10 dakika) ne
zaman aştı? (1)

Hacim ısıtma
işletimi
zamanlayıcı sona
erene kadar
sürecek

(1) birbirleriyle bağıntılı
(2) birbirleriyle bağıntılı
(*) [b-02]=1 ise depolama ayar noktası otomatik değer olabilir
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