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instrukser:
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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:
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INNEHÅLL

LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE
INSTALLATIONEN. SPARA MANUALEN PÅ LÄTTILLGÄNGLIG PLATS FÖR FRAMTIDA BRUK SOM
REFERENS.
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1.1.

Allmän information

Tack för att du har köpt den här enheten.
Utomhusenheten är luft till vatten-värmepumpen Daikin ERSQ eller
ERRQ.
ERRQ-enheterna innehåller särskild utrustning (isolering, värmeduk,
m.m.) för att säkerställa bra drift i områden med låg omgivningstemperatur i kombination med hög luftfuktighet. I sådana förhållanden kan ERSQ-modellerna få problem med allvarlig isbildning
på den luftkylda spolen. Om sådana förhållanden kan förväntas ska
ERRQ installeras i stället. Dessa modeller innehåller funktioner
(isolering, värmeduk, m.m.) som förhindrar frysning.
OBS!

10. Start och konﬁguration ............................................................ 16

En ERSQ- eller ERRQ-utomhusenhet kan endast
anslutas till en EKHBRD-inomhusenhet.

10.1. Kontroller före drift........................................................................ 16

11. Testkörning och slutkontroll ..................................................... 16
11.1. Slutgiltig kontroll ........................................................................... 16
11.2. Testkörning................................................................................... 17

Möjliga alternativ

12. Underhåll och service.............................................................. 17
12.1. Försiktighetsåtgärder vid service ................................................. 17
12.2. Servicedriftläge ............................................................................ 17

13. Avfallshantering ....................................................................... 18
14. Enhetsspeciﬁkationer .............................................................. 19

Värmeduk

Dräneringsfäste

ERSQ_V1 + Y1

Tillvalspaket(a)

Tillvalspaket(a)

ERRQ_V1 + Y1

Standard

Får ej användas

(a) Kombination av båda tillval är ej tillåten.

För ERSQ -modellerna kan en extra värmarsats för bottenplåten
EKBPHT16A anslutas till utomhusenheten. För mer information, se
installationshandboken för värmarsatsen.
Snöskydd

ERRQ

1.2.

EK016SNC

Den här handbokens omfattning

I installationshandboken beskrivs uppackning, installation och
anslutning för alla ERSQ- eller ERRQ-utomhusenheter.
OBS!

Installationshandbok

1

Installationen av EKHBRD-inomhusenheterna beskrivs
i installationshandboken för inomhusenheter.

ERSQ+ERRQ011~016AAV1+Y1

Utomhusenhet för luft/vatten-värmepump
4PW49635-1C

1.3.

3.

Modellidentifiering

ER

SQ

011

AA

V1

V1 = 1N~, 220–240 V, 50 Hz
Y1 = 3N~, 380–415 V, 50 Hz

SÄKERHETSÖVERVÄGANDEN

Säkerhetsföreskrifterna här är uppdelade i följande två typer. De
omfattar båda mycket viktiga ämnen så följ dem noggrant.
VARNING

Serier

Om varningen inte lyds kan allvarlig kroppsskada orsakas.

Identiﬁering av kapacitet för värme (kW)
SQ = standardmodell
RQ = modell med frysskydd
Utomhusvärmepump, delat par

FÖRSIKTIGT
Om försiktighetsåtgärden inte följs kan kroppsskada eller skada på
utrustningen orsakas.

Varning

2.
■

TILLBEHÖR

■

Kontrollera att följande tillbehör levererats med enheten:

Installationshandbok

1

Buntband

2

Dekal med information om
ﬂuorgaser som påverkar
växthuseffekten

1

Flerspråkig dekal med
information om ﬂuorgaser som
påverkar växthuseffekten

1

Infästningsplatta för termistor
(endast för ERRQ, reserv)

1

Termistorﬁxtur
(endast för ERRQ)

1

■

■

■
■

■

■

■
Se bilden nedan för tillbehörens placering.
1

Tillbehör

■

■

1
■
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Låt leverantören eller kvaliﬁcerad personal utföra installationen.
Installera inte maskinen på egen hand.
Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar
eller eldsvåda.
Utför installationen i enlighet med den här installationshandboken.
Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar
eller eldsvåda.
Använd bara föreskrivna delar och tillbehör under installationen.
Om de föreskrivna delarna inte används kan det orsaka
vattenläcka, elektriska stötar, eldsvåda eller att enheten faller
ned.
Installera enheten på ett fundament som tål dess vikt.
Ett otillräckligt fundament kan resultera i att utrustningen faller
ned och orsakar kroppsskada.
Utför det angivna installationsarbetet med hänsyn till starka vindar,
orkaner eller jordbävningar.
Felaktigt installationsarbete kan orsaka olyckor som en följd av
att utrustningen faller ned.
Kontrollera att allt elarbete utförs av kvaliﬁcerad personal enligt
lokala lagar och regler och den här installationshandboken.
Använd en separat elkrets.
Otillräcklig kapacitet i elkretsen eller felaktig elkonstruktion kan
leda till elstötar eller eldsvåda.
Kontrollera att allt kablage är säkert. Använd föreskrivna kablar
och kontrollera att ingen yttre påverkan ﬁnns på
terminalanslutningar eller kablar.
Slarv med anslutningar eller infästning kan orsaka eldsvåda.
Vid koppling mellan inomhus- och utomhusenheter, samt
strömförsörjningen ska kablarna formas så att frontpanelen kan
fästas ordentligt.
Om frontpanelen inte sitter på plats kan det orsaka överhettning
av terminaler, elstötar eller eldsvåda.
Om köldmediumångor läcker ut under installationsarbetet måste
området omedelbart ventileras.
Giftig gas kan produceras om köldmediumångor kommer i
kontakt med eld.
Kontrollera efter slutfört installationsarbete att det inte ﬁnns
något läckage av köldmediumångor.
Giftig gas kan produceras om köldmediumångor läcker in i
rummet och kommer i kontakt med en värmekälla, t ex en
värmeﬂäkt, ugn eller spis.
Slå av strömbrytaren innan du vidrör elektriska terminaldelar.

Installationshandbok

2

Försiktigt
■

Om du vill använda enheter tillsammans med temperaturlarminställningar rekommenderar vi att du använder en fördröjning
på 10 minuter innan larmet går när temperaturgränsen
överskridits. Enheten kan stanna i ﬂera minuter under normala
driftsförhållanden för "avfrostning av inomhusenheten" eller vid
drift med "termostatstopp".

■

Strömförande komponenter kan vidröras av misstag.
Lämna aldrig enheten obevakad under installation eller service
när servicepanelen är borttagen.

■

Jorda enheten.
Jordmotståndet ska följa nationella föreskrifter
Anslut inte jordningen till en gasledning, vattenledning, åskledare eller jordning för en telefonledning.
Ofullständig jordning kan leda till elektriska stötar.

4.
4.1.

Installera dräneringsrör enligt den här installationshandboken för
att ge en god dränering och isolera röret för att förhindra
kondensation. Se kombinationstabellen i "Allmän information"
på sid 1.
Felaktig dränering kan orsaka vattenläckor och fuktskador på
möbler.

■

Installera inomhus- och utomhusenheterna, strömkabeln och
anslutningskabeln minst 1 meter från TV- eller radioapparater för
att förhindra bildstörningar eller brus.
(Beroende på radiovågorna kan ett avstånd på 1 meter vara
otillräckligt för att eliminera bruset.)

■

Skölj inte utomhusenheten. Det kan leda till elektriska överslag
eller brand.

■

Installera inte enheten på någon av följande platser:
■ Där det ﬁnns en dimma av mineralolja, oljespray eller ånga, i
t ex ett kök.
Plastkomponenter kan brytas ned och falla ut eller orsaka
vattenläckor.

■

Se till att vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att
utomhusenheten används som boplats för smådjur.

■

Smådjur som kommer i kontakt med strömförande
komponenter kan orsaka fel, rökutveckling eller
eldsvåda. Ge kunden instruktioner om att hålla
området omkring enheten rent.

2

Då enheten installeras på en plats som utsätts för stark vind, ska
särskild hänsyn tas till följande.

■ Åskledare eller jordning för telefonkabel.
En elektrisk potential kan bli onormalt hög vid åsknedslag.

■

Välja plats för installationen

Välj en installationsplats där följande krav uppfylls, och som
godkänns av kunden.
- Platser som är välventilerade.
- Platser där enheten inte stör grannar.
- Säkra platser som klarar enhetens vikt och vibrationer och
där enheten kan monteras vågrätt.
- Platser där det inte ﬁnns risk för brandfarlig gas eller
läckande produkt.
- Utrustningen är inte avsedd för användning i en potentiellt
explosiv miljö.
- Platser där det ﬁnns tillräckligt med utrymme för
servicearbete.
- Platser där längden på rör- och ledningsdragning för
inomhus- och utomhusenheten hamnar inom de tillåtna
längderna.
- Platser där vatten från aggregatet inte kan orsaka skada, t ex
om dräneringen inte fungerar.
- Platser där regn kan undvikas i möjligaste mån.

■ Vattenrör.
Hårda vinylrör är inte effektiva för jordning.

Installera en jordfelsbrytare.
Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska stötar
eller eldsvåda.

AV ENHETEN

1

■ Gasrör.
Antändning eller explosion kan orsakas om gasen läcker ut.

■

INSTALLATION

Stark vind, 5 sekundmeter eller mer, som blåser mot
utomhusaggregatets luftutblås kan orsaka rundgång (insug av
luft från utblåset), vilket kan leda till följande:
- Sänkt driftskapacitet.
- Ofta förekommande isbildning.
- Driftsavbrott beroende på tryckökning i högtrycksdelen.
- Om stark vind blåser kontinuerligt mot aggregatet kan ﬂäkten
börja rotera mycket snabbt tills den går sönder.
Se ﬁguren angående installation av enheten på plats där
vindriktningen kan förutses.
■

Montera en avskärmningsplåt på utomhusenhetens sugsida och
ställ in utblåssidan i rät vinkel mot vindriktningen:

■ Där frätande gas, t.ex. gas av svavelhaltig syra, produceras.
Korrosion av kopparrören eller lödda delar kan göra att
köldmediet läcker ut.
■ I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska vågor.
Elektromagnetiska vågor kan störa styrsystemet och göra att
utrustningen inte fungerar som den ska.
■ Där brandfarliga gaser kan läcka ut, där kolﬁber eller
lättantändligt damm ﬁnns i luften eller där brandfarliga
ämnen, som thinner eller bensin, hanteras.
Sådana gaser kan orsaka eldsvåda.

2

■ Där luften innehåller höga salthalter, som t ex nära havet.
■ Där spänningen varierar mycket, som t ex i fabriker.
■ I fordon eller fartyg.

1

■ Där det förekommer sura eller alkaliska ångor.
Låt aldrig ett barn klättra på utomhusenheten och placera inga
föremål på den.
Fall kan resultera i kroppsskada.

■

Rör inget köldmedium som läckt från köldmediumrörens
anslutningar.
Det kan leda till köldskador.

Installationshandbok
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3

■

2

1

Avskärmningsplåt

2

Hård vind

3

Utblåsluft
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■

Vänd luftutsläppssidan mot byggnadens vägg, ett staket eller en
vindskyddsskärm.

Välja en placering i kalla klimat
Se "Allmän information" på sid 1.
FÖRSIKTIGT
Om du använder utomhusenheten när den omgivande
utomhustemperaturen är låg måste du följa nedanstående
instruktioner.

Kontrollera att det ﬁnns tillräckligt utrymme för
installationen.
■

Vänd utsläppssidan i rät vinkel mot vindriktningen.

Stark vind

Utblåsningsluft

■

För att förhindra att den utsätts för blåst installerar du utomhusenheten med insuget mot väggen.

■

Installera aldrig utomhusenheten så att sidan med insuget blir
direkt utsatt för blåst.

■

Du kan installera en avskärmningsplåt på den sida av
utomhusenheten där luftutblåset ﬁnns för att förhindra att det
utsätts för blåst.

■

I områden med kraftiga snöfall är det mycket viktigt att du väljer
en plats för installationen där snön inte påverkar enheten. Om
snö kan blåsa in i enheten ska du kontrollera att värmeväxlarspolen inte påverkas av snön (vid behov ska ett skydd byggas).

Stark vind
1

3

Förbered en dräneringskanal runt fundamentet så att vatten kan
ledas bort från aggregatet (anskaffas lokalt).
Om dränering av aggregatet är svårt att uppnå bör det placeras
på ett betongfundament eller liknande (fundamentets höjd får
inte överstiga 150 mm).

5

Om aggregatet installeras på en ställning bör en vattentät platta
installeras högst 150 mm från aggregatets undersida för att
förhindra vattenskador.

6

Då enheten installeras på en plats som ofta utsätts för snö, ska
fundamentet höjas upp så högt som möjligt.

7

Utomhusenheten kan kortslutas beroende på omgivningen så
använd ventilationsgaller (anskaffas lokalt).

8

Om enheten monteras på en uppbyggd
ställning ska en vattentät platta (anskaffas
lokalt) monteras (högst 150 mm från
enhetens undersida) eller ett dräneringspaket (se kombinationstabellen i "Allmän
information" på sid 1) användas för att
undvika att dräneringsvatten droppar ned.
(Se illustrationen).

4

4

3

2

3

1

Konstruera ett stort skärmtak.

2

Bygga en pelare.
Installera enheten tillräckligt högt över mark för att förebygga
att enheten täcks av snö.

3

Hård vind

4

Utblåsluft

OBS!

Om det inte är möjligt att installera ett skärmtak,
ska tillvalet snöskydd (EK016SNC) installeras.

Utrustningen som beskrivs i den här handboken kan
orsaka
elektroniska
störningar
från
radiovågor.
Utrustningen uppfyller speciﬁkationer som är utformade för
att ge rimligt skydd mot sådana störningar. Det ﬁnns dock
inga garantier för att inte störningar uppstår vid en viss
installation.
Därför rekommenderar vi att du installerar utrustning och
elkablar på tillräckligt avstånd från stereoutrustning,
persondatorer och dylikt ... (Se bild 2)
1

Persondator eller radio

2

Inomhusenhet

3

Utomhusenhet

Under extrema förhållanden bör du hålla ett avstånd på
3 m eller mer och använda skyddsrör för ström- och
signalöverföringskablar.
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■

Endast för ERRQ. Följ nedanstående förfarande vid ändring av
lufttermistorns (R1T) position. Termistorns tillbehör levereras
i tillbehörspåsen.
Reservtermistorns infästningsplatta levereras i
tillbehörspåsen.

OBS!

2
3

11

1

4.2.

4

Säkerhetsåtgärder vid installation

■

Kontrollera att installationsfundamentet är tillräckligt starkt och i
våg, så att enheten inte kommer att orsaka driftsvibrationer eller
buller efter installationen.

■

Fäst enheten säkert med hjälp av förankringsbultar enligt
fundamentritningen i ﬁguren. (Anskaffa fyra uppsättningar med
M12 förankringsbult, mutter och bricka, vilka ﬁnns tillgängliga på
marknaden.)

■

Det bästa är att skruva in förankringsbultarna tills de når 20 mm
över fundamentets yta.

A

B

423
614

20

117

289
219

47

6

5

140
350
(345-355)

620

140

C

A Utloppssidan
B Sett underifrån (mm)

10

C Dräneringshål

7

8
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4.3.

Dimensioner och serviceutrymme

2.

■

Rörkopplingens utloppsriktning under installationen som visas i
bild 4 är framåt eller nedåt. Enheten för värdena är mm.

■

När du drar rören bakåt ska det ﬁnnas ett utrymme på ≥250 mm
på enhetens högra sida.

Vid installation av ﬂera enheter (2 enheter eller ﬂer) med
sidoanslutning i varje rad.

(A) Vid enskild installation (Se bild 4)
1

Blockerat insug
Blockerat utblås

2

Blockering på vänster
sida
Blockering på höger sida

I dessa fall ﬁnns ingen
begränsning av höjden
L1.

Blockering på ovansidan

Denna situation är inte
tillåten

H

≥600
≥1500

Förhållandet mellan måtten H, A, och L visas i tabellen nedan.
L

L≤H
H<L

Blockering ﬁnns

(B) Vid stapelinstallation
1.

≥3000

I dessa fall kan bara
2 enheter installeras.

3

✓

L
A

I dessa fall ska botten av
installationsställningen
vara sluten så att
utblåset inte förbigås

4.4.

A

0<L≤1/2H

250

1/2H<L≤H

300

Installation omöjlig

Inspektion, skötsel och uppackning av enheten

Om det ﬁnns hinder på utloppssidan.

Hantering av enheten
Flytta enheten försiktigt genom att använda de vänstra och högra
handtagen, enligt ﬁguren.

100

A

≥1000

2.

Ta tag i hörnet i stället för att hålla i insuget på sidan av höljet,
eftersom höljet då kan deformeras.

Om det ﬁnns hinder framför luftintaget.

Var försiktig så att händerna eller föremål inte kommer i
kontakt med de bakre kylﬂänsarna.

Installationsmetod för att förhindra att enheten välter
A
100

Om det är nödvändigt att förhindra att enheten välter ska den
installeras enligt ﬁguren.

≥300
OBS!

■

Stapla inte högre än två enheter.

■

Det krävs cirka 100 mm utrymme för
dragning av den övre utomhusenhetens
dräneringsrör.

■

■

förbered de 4 vajrarna enligt ritningen

■

skruva bort topplåten vid de 4 platser som markeras A och B

■

stick in skruvarna i öglorna och skruva i dem hårt

A

Täta utrymme A, så att luft från utloppet inte
går över.

B

C

(C) Vid installation i ﬂera rader (för montering på tak etc.)
1.

Vid installation av en enhet per rad.

A

De 2 fästhålens placering på enhetens framsida

B

De 2 fästhålens placering på enhetens baksida

C

kablar: anskaffas lokalt

≥100
≥2000
≥200
≥1000
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Borttagning av transportstödet

Installation

Det gula transportstödet som installerats över kompressorbenet som
skydd för enheten vid transporten måste tas bort. Gör som i bild 3
och följ beskrivningen nedan.

■

Mer information om installation av inomhusenheten ﬁnns i
inomhusenhetens installationshandbok.

■

I boken med tekniska data ﬁnns en fullständig förteckning över
tekniska och elektriska speciﬁkationer.

■

Använd aldrig enheten när utloppsgivaren (R2T), insugningsgivaren (R3T) eller trycksensorerna (S1NPH, S1NPL) är
borttagna. Då kan kompressorn brännas sönder.

■

Notera serienumret på de yttre märkplåtarna om dessa tas bort
eller sätts dit för att undvika misstag.

■

Se till att inte dra fast serviceluckorna med åtdragningsmoment
som överstiger 4,1 N•m.

A

Kompressor

B

Fästmutter

C

Transportstöd

1

Lossa fästskruvarna försiktigt (B).

2

Ta bort transportstödet (C) enligt bild 3.

3

Dra åt fästmuttrarna (B) igen.
FÖRSIKTIGT
Om enheten används med transportstödet monterat kan
onormala vibrationer eller ljud uppstå.

4.5.

5.

KÖLDMEDIUMRÖRSDIMENSION OCH
TILLÅTEN RÖRLÄNGD

Dränering

■

Rör och andra trycksatta delar måste uppfylla
tillämpliga nationella och internationella bestämmelser och vara lämpliga för köldmedium. Använd
sömlösa kopparrör, avoxiderade med fosforsyra, för
köldmedium.

■

Installation ska göras av en licensierad kyltekniker,
och val av material och installation ska följa nationella
och internationella föreskrifter. I Europa är EN378 den
tillämpliga standard som ska användas.

Kontrollera i kombinationstabellen under "Allmän information" på
sid 1 om dräneringsarbete är tillåtet. Om dräneringsarbete är tillåtet
på enheten och installationsplatsen kräver dräneringsarbete följer du
riktlinjerna nedan.
■

Dräneringssatser för dränering är tillgängliga som tillbehör.

■

Om utomhusenhetens dränering orsakar problem( t.ex. om
dräneringsvattnet skvätter på någon) ska extra dräneringsrör
anslutas med hjälp av dräneringssockeln (tilläggsutrustning).

■

Kontrollera att dräneringen fungerar som den ska.
OBS!

Till ansvariga för rördragningen:

Om
dräneringshålen
på
utomhusenheten täcks av
monteringsfästen eller golvet
får du höja upp enheten så att
det blir mer än 100 mm mellan
utomhusenhetens underkant
och fundamentet.

5.1.
4.6.

■

■

Köldmediumet kräver strikta säkerhetsåtgärder för att hålla
systemet rent, torrt och utan läckage.
- Rent och torrt
Tillse att främmande ämnen (som mineraloljor och fukt) inte
kommer in i systemet.
- Läckagefritt
Läs noga igenom kapitlet "6. Försiktighetsåtgärder vid
köldmediumrörsdragning" på sid 8 och utför procedurerna
enligt beskrivningarna där.
Eftersom R410A är ett blandat köldmedium måste extra
köldmedium fyllas på i ﬂytande form. (Om köldmediumet fylls på
i form av gas påverkas blandningsförhållandena så att systemet
inte kommer att fungera som avsett.)

Det är förbjudet att släppa ut köldmedium i atmosfären. Samla in kylmedlet och hantera det i enlighet
med gällande bestämmelser.

Val av rörmaterial

■

Tillverkningsmaterial: sömlösa kopparrör, avoxiderade med
fosforsyra, för köldmedium.

■

Härdningsgrad: använd rör med en härdningsgrad som en
funktion av rördiametern enligt tabellen nedan.

■

Godstjockleken på köldmediumrören måste uppfylla lokala och
nationella lagar och förordningar. Minsta rörtjockleken för
R410A-rördragning måste följa tabellen nedan.

olja

Rörstorlek (mm)

Härdningsgrad för
rörmaterial

Ø9,5

O

0,80

Ø15,9

O

1,00

från

Minsta tjocklek (mm)

O = Anlöpt

■

Om de nödvändiga rördimensionerna (tumstorlekar) inte är
tillgängliga kan du också använda andra diameter (metriska
storlekar), med följande villkor:
■ välj den rörstorlek som är närmast angiven storlek.
■ använd därför avsedda adapterringar för övergången mellan
rörstorlekarna (anskaffas lokalt).

Den anslutna inomhusenheten måste vara en EKHBRD-enhet.

Installationshandbok
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■

Främmande ämnen i rörledningar (inklusive
tillverkningen) får vara högst ≤30 mg/10 m.

Försiktighetsåtgärder för R410A
■

Var noga med att öppna stoppventilen efter utförd
rörinstallation och vakuumtorkning. (Om systemet
körs med stängd ventil kan kompressorn skadas.)

■

Installera enheten
Eftersom designtrycket är 4,0 MPa eller 40 bar, kan rör
med större godstjocklek krävas. Se avsnittet "5.1. Val av
rörmaterial" på sid 7.

■
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5.2.

6.

Köldmediumrörens storlek

Rören mellan utomhusenheten och inomhusenheten måste ha
samma storlek som utomhuskopplingarna.
Köldmediumrörens storlek (mm)

Gasrör

Ø15,9

Vätskerör

Ø9,5

5.3.

■

Tillåt inte att något annat än det avsedda köldmedlet kommer in i
kylsystemet, t ex luft. Om någon köldmediumgas läcker ut under
arbete på enheten ska rummet omedelbart ventileras ordentligt.

■

Använd endast R410A vid påfyllning av köldmedium
Installationsverktyg:
Se till att endast använda de installationsverktyg
(tryckmätare, grenrör, påfyllningsslang, etc.) som är avsedda
för R410A-installation. Detta för att tåla trycket och att
undvika att främmande material (som mineraloljor och fukt)
kommer in i systemet.
Vakuumpump:
Använd en 2-stegsvakuumpump med backventil
Kontrollera att inte pumpolja kommer in i systemet när
pumpen stängs av.
Använd en vakuumpump som kan ge ett vakuum ner till
–100,7 kPa (5 Torr, –755 mm Hg).

■

För att förhindra smuts, vätska eller damm från att komma in i
röret ska det täppas till med en åtnypning eller tejpning.

Tillåten rörlängd och höjdskillnad

Längder och höjder framgår av tabellen nedan. Se bild 1. Utgå ifrån
att den längsta linjen i ﬁguren också är det längsta röret och att
högsta aggregatet i ﬁguren också är det aggregat som sitter högst.
Tillåten rörlängd (m)

Största totala envägsrörlängd(a)

L

50 (95)

Maximal höjdskillnad mellan inom- och utomhusaggregat

H

30

Ofylld längd

L

≤10

(a) Siffran inom parenteser representerar motsvarande längd.

5.4.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID
KÖLDMEDIUMRÖRSDRAGNING

Riktlinjer då lås behövs

Eftersom det ﬁnns risk för att oljan i uppåtgående rör ﬂödar tillbaka in
i kompressorn när den stängs av, vilket kan ge upphov till vätskekompression, eller vid försämrad oljeretur, är det nödvändigt att
använda ett lås på lämpligt ställe i den uppåtgående gasledningen.

A

E

B

Utomhusenhet

B

Inomhusenhet

C

Gasrör

D

Vätskerör

E

Oljelås

H

Installera lås vid
var 10 m
höjdskillnad.

D

Inget lås krävs om utomhusenheten installeras på en nivå över
inomhusenheten.

ERSQ+ERRQ011~016AAV1+Y1

Utomhusenhet för luft/vatten-värmepump
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Installationstid

Skyddsmetod

Mer än en månad

Kläm åt röret

Mindre än en månad
Oavsett tid

Kläm åt eller tejpa röret

Var mycket försiktig när kopparrören dras ut genom väggen.

H

C

A

■

Information om hantering av stoppventiler ﬁnns i "6.3. Riktlinjer
för hantering av stoppventiler" på sid 9.

■

Använd endast kragmuttrar som medföljer enheten. Om du
använder andra kragmuttrar kan köldmedium läcka ut.

■

Se till att den lokala rördragningen och anslutningarna inte
utsätts för belastning.

■

Använd lämplig brandsäker rörisolering i enlighet med nationella
bestämmelser.

Installationshandbok
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6.1.
■

■

Riktlinjer vid hårdlödning

Utför alltid en kväveblåsning vid hårdlödning.
En kväveblåsning förhindrar att stora mängder oxidbeläggning
bildas på rörens insida. Oxidbeläggningar påverkar ventiler och
kompressorer negativt i köldmediumsystemet och förhindrar
korrekt drift.

2

3

4

6

6

6.3.

Rekommenderad
armlängd på skiftnyckeln
(mm)

Ø9,5

60~90

±200

Ø15,9

30~60

±300

Riktlinjer för hantering av stoppventiler

1

Rör för köldmedium

2

Del som ska hårdlödas

Säkerhetsföreskrifter för hantering av stoppventilen

3

Tejp

■

4

Manöverventil

Var noga med att hålla båda stoppventilerna öppna under
arbetet.

5

Tryckreduceringsventil

■

6

Kväve

I bilden nedan visas namnet på de komponenter som krävs för
hantering av stoppventilen.

■

Använd inget ﬂuss vid koppar till koppar-hårdlödning av köldmediumrören. Använd en fosforkopparfyllningslegering (BCup)
som inte kräver ﬂuss.

1

Fluss har en extremt skadlig inverkan på köldmediumrörsystem.
Exempelvis ger klorﬂuss upphov till korrosion i rören och ﬂuss
med ﬂuor skadar köldmediumoljan.

6.2.

Ytterligare
åtdragningsvinkel
(grader)

Rörstorlek
(mm)

Använd inget ﬂuss vid hårdlödning av rörkopplingarna.
Beläggningar kan sätta igen rör och skada utrustning.

2
3

Flänsningar bör inte återanvändas. Nya bör göras för att
förhindra läckor.

■

Använd en rörkapare och ett ﬂänsverktyg som passar för aktuellt
köldmedium.

■

Använd endast de anlöpta kragmuttrar som medföljer enheten.
Om du använder andra kragmuttrar kan köldmedium läcka ut.

■

I tabellen ﬁnns ﬂänsningsdimensioner och åtdragningsmoment
(för högt åtdragningsmoment resulterar i att ﬂänsen spricker).
Rörstorlek
(mm)

Ø9,5

Åtdragningsmoment (N•m)

33~39

Kragstorlek A (mm)

12,8~13,2

45 ±
2

A

Ø15,9

63~75

19,4~19,7

R=0.4~0.8

När ﬂänsmuttern ansluts ska ﬂänsens insida smörjas med etereller esterolja. Dra sedan åt muttern 3 eller 4 varv för hand innan
den dras fast.

Utloppsport och skydd för
utloppsport

2

Stoppventil

3

Anslutning av fältledningar

4

Stoppventilskydd

■

Stoppventilen är stängd vid fabriksleverans.

■

Använd inte ytterligare kraft för stoppventilen. Detta kan skada
ventilhuset.
Eftersom stoppventilens monteringsplåt kan deformeras om
bara en momentnyckel används för att lossa eller dra åt
kragmuttern ska du alltid dra åt stoppventilen med en skiftnyckel
och sedan lossa eller dra åt kragmuttren med en momentnyckel.
Placera inte skiftnyckeln på spindelkåpan, eftersom detta kan
leda till en köldmediumläcka.
1 Rörnyckel
2 Momentnyckel

1

Flänsform
(mm)
90 ±2

1

4

Riktlinjer vid kragkopplingar

■

■

■ Från den positionen drar du åt kragmuttern med nedan
angiven vinkel:

5

■

■

■ Dra åt kragmuttern med en skiftnyckel tills åtdragningsmomentet plötsligt ökar.

Kvävetrycket bör vara 0,02 MPa (d.v.s. precis tillräckligt för att
kännas mot huden) med en tryckreduceringsventil.
1

■

Rekommenderas endast i nödfall.
Om du måste ansluta rören utan momentnyckel ska du följa
installationsmetoden nedan:

2
■

Drifttrycket på kyningssidan kan vara lågt (till exempel vid
uppvärmning då utomhustemperaturen är låg). Försegla därför
kragmuttern i stoppventilen på gasledningen med tillräckligt med
silikontätning för att förhindra frysning.

Silikontätning
(Kontrollera att det inte ﬁnns
några mellanrum)

När du lossar en kragmutter ska du alltid använda två
skiftnycklar tillsammans.
När du ansluter rören ska du alltid använda en skiftnyckel och en
momentnyckel tillsammans vid åtdragning av kragmuttern för att
förhindra sprickor i ﬂänsen, och resulterande läckor.
4

2

1

1

Rörkoppling

2

Rörnyckel

3

Kragkopplingsmutter

4

Momentnyckel

3

Installationshandbok
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7.

Öppna/stänga stoppventilen
Öppna stoppventilen

RÖRDRAGNING

7.1.

1.

Ta bort ventilskyddet.

2.

Sätt in en sexkantsnyckel (vätskesidan: 4 mm / gassidan: 6 mm)
i stoppventilen och vrid ventilen moturs.

3.

Vrid stoppventilen så långt det går.
Ventilen är nu öppen.

■

Rördragning kan göras i fyra riktningar.

Bild - Rördragning i fyra riktningar (Se bild 5)

Stänga stoppventilen
1.

Ta bort ventilskyddet.

2.

Sätt in en sexkantsnyckel (vätskesidan: 4 mm / gassidan: 6 mm)
i stoppventilen och vrid ventilen medurs.

3.

Vrid stoppventilen så långt det går.
Ventilen är nu stängd.
Stängningsriktning
Vätskesidan

Kylrör

Gassidan

1

Borra

2

Centrera området runt det utstansade hålet

3

Utstansat hål

4

Skåra

5

Anslutningsrör för vätska (anskaffas lokalt)

6

Bottenram

7

Frontplåt

8

Plåt för utsläppsrör

9

Skruv för frontplåt

10

Skruv för plåt för utsläppsrör

A

Framåt

B

Bakåt

C

Åt sidan

D

Nedåt

När du ansluter rören bakåt (på baksidan) tar du bort rörskyddet
(bakre) enligt bild 7.

Säkerhetsföreskrifter för hantering av stoppventillocket

1

Rörskydd (bakre)

■

Pilen indikerar stoppventillockets
försegling. Var försiktig så att denna
inte skadas.

■

Du kan installera anslutningsröret till enheten nedåtriktat genom
att göra ett hål för det genom att borra igenom mitten av det
utstansade hålet med ett Ø6 mm-borr. (Se bild 5).

■

Efter hantering av stoppventilen
ska stoppventillocket skruvas åt
ordentligt. Vridmomentet ﬁnns i
tabellen nedan.

■

Genom att skära ut de två slitsarna möjliggörs installation enligt
bild 5.
(Använd en metallsåg för att skära ut slitsarna.)

■

Kontrollera att inga köldmediumläckor ﬁnns när stoppventillocket
dragits åt.

■

Efter att ha slagit ut det utstansade hålet rekommenderar vi att
du grundmålar kanten och omgivande ytor för att förhindra
rostangrepp.

Säkerhetsföreskrifter för hantering av serviceporten
■

Använd alltid en påfyllningsslang med ett ventiltryckningsstift
eftersom serviceporten är en ventil av Schrader-typ.

■

Efter hantering av serviceporten ska skyddet skruvas åt
ordentligt. Vridmomentet ﬁnns i tabellen nedan.

■

Kontrollera att inga köldmediumläckor ﬁnns när serviceportens
skydd dragits åt.

Åtdragningsmoment
Artikel

Åtdragningsmoment (N•m)

13,5~16,5

Stoppventillock, gassidan

22,5~27,5

Serviceportlucka

11,5~13,9

Utomhusenhet för luft/vatten-värmepump
4PW49635-1C

Förhindra främmande föremål från att komma in

Plugga igen hålen i röret med kitt eller isoleringsmaterial (anskaffas
lokalt) enligt illustrationen.

1

Stoppventillock, vätskesidan

ERSQ+ERRQ011~016AAV1+Y1

7.2.

1

Kitt eller isoleringsmaterial
(anskaffas lokalt)

Insekter eller små djur som kommer in i utomhusenheten kan orsaka
en kortslutning i elsystemet.

Installationshandbok
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7.3.

Läckagetest och vakuumtorkning

När rördragningen är slutförd och utomhusenheten anslutits till
inomhusenheten måste du (a) kontrollera så att inga läckor ﬁnns i
köldmediumrören och (b) vakuumtorka systemet för att ta bort all fukt
i köldmediumrören.

Vakuumtorkning
Ta bort allt fukt från systemet genom att följa instruktionerna nedan:
1.

Töm systemet i minst 2 timmar till ett målvakuum på –100,7 kPa.

2.

Om det ﬁnns risk för fukt i köldmediumrören (t.ex. om regnvatten
kommit in i rören), utför du först vakuumtorkningsproceduren nedan
tills all fukt är borta.

Kontrollera att målvakuumet bibehålls i minst 1 timme med
vakuumpumpen avstängd.

3.

Om du inte lyckas nå målvakuum inom 2 timmar eller bibehålla
vakuumet i 1 timme kan systemet innehålla för mycket fukt.

Allmänna riktlinjer

4.

Om så är fallet bryter du vakuumet genom att trycksätta med
kväve till 0,05 MPa (0,5 bar) och upprepa steg 1 till 3 tills all fukt
är borta.

5.

Stoppventilerna kan nu öppnas och/eller ytterligare köldmedium
kan fyllas på (se "8.3. Metod för påfyllning av köldmedium" på
sid 12).

■
■

Alla rör inuti enheten är fabrikstestade så att de är täta.
Använd en tvåstegsvakuumpump med backventil som kan ge ett
vakuum ner till –100,7 kPa (5 Torr absolut, –755 mm Hg).
Anslut vakuumpumpen till både serviceporten för stoppventilen
på både gas- och vätskesidan för ökad effektivitet.

■

■

Använd inte köldmedium för att trycka ut luften.
Använd en vakuumpump för att tömma installationen.
Inget extra köldmedium medföljer för lufttömning.

■

Kontrollera att gas- och vätskesidans stoppventiler är
helt stängda innan läckagetest eller vakuumtorkning
utförs.

Installation

Efter öppning av stoppventilen är det möjligt att trycket i
köldmediumrören inte stiger. Detta kan t.ex. bero på det
slutna tillståndet för expansionsventilen i utomhusenhetens krets, men detta påverkar inte körning av
enheten.

7.4.
■

Var försiktig så att de externa inomhus- och utomhusrören inte
kommer i kontakt med kompressorns terminallucka.
Om vätskesidans rörisolering kan komma i kontakt med den bör
du justera höjden enligt illustrationen nedan. Kontrollera också
att externa rör inte vidrör kompressorns bultar eller ytterpaneler.

■

Om utomhusaggregatet installeras över inomhusaggregatet kan
följande inträffa:
Kondensvatten från stoppventilen kan rinna in till inomhusaggregatet. För att undvika detta bör stoppventilen
värmeisoleras.

■

Om temperaturen överstiger 30°C och fuktigheten är över 80%
måste isoleringen vara minst 20 mm tjock för att inte kondensvatten ska bildas.

■

Var noga med att isolera rören för både gas och vätska.

(Se bild 6)
1

Tryckreduceringsventil

2

Kväve

3

Sifonsystem

4

Vakuumpump

5

Ventil A

6

Gasledning, stoppventil

7

Vätskeledning, stoppventil

8

Stoppventilens serviceport

9

Påfyllningsslang

Läckagetest

Alla exponerade rör kan orsaka kondensation eller
brännskador om de vidrörs.

Läckagetestet måste uppfylla speciﬁkationen EN 378-2.
1

Vakuumläckagetest
1.1 Töm systemet på vätska och gas till -100,7 kPa (5 Torr).

Försiktighetsåtgärder vid isolering och
anslutning av extern rördragning

(Den högsta temperatur som gasrören kan uppnå är ca 120°C,
därför måste värmetålig isolering användas.)

1.2 När detta undertryck nåtts stänger du av vakuumpumpen
och kontrollerar att trycket inte stiger under minst 1 minut.
1.3 Om trycket stiger kan systemet antingen innehålla fukt (se
vakuumtorkning nedan) eller ha läckor.
2

Tryckläckagetest
2.1 Bryt vakuumet genom att trycksätta med kväve till ett
minsta tryck på 0,2 MPa (2 bar).
Ställ aldrig mätartrycket högre än enhetens maximala
drifttryck, t.ex. 4,0 MPa (40 bar).
2.2 Utför ett läckagetest med en bubbeltestlösning för alla
röranslutningar.
Använd alltid en rekommenderad bubbeltestlösning från distributören.
Använd inte tvålvatten, vilket kan ge sprickor i
kragmuttrar (tvålvatten kan innehålla salt, vilket
absorberar fukt som fryser när rören blir kalla),
och/eller leder till korrosion i ﬂänskopplingar
(tvålvatten kan innehålla ammoniak som ger en
korroderande effekt mellan mässingskragmuttern
och kopparﬂänsen).

1
2

4

3

1

Kompressor

2

Terminallucka

3

Extern rördragning
inomhus och
utomhus

4

Tätning osv

5

Isoleringsmaterial
(anskaffas lokalt)

6

Bultar

A

Var försiktig med rör,
bultar och yttre
panelanslutningar

4

5
5
6
A

2.3 Töm ut kvävgasen.

Installationshandbok
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8.

PÅFYLLNING

AV KÖLDMEDIUM

■

Vid service på enheten ska kylsystemet öppnas,
behandlas och tömmas i enlighet med lokala och
nationella bestämmelser.

Nationell implementering av EU-regler om vissa
ﬂuorgaser som påverkar växthuseffekten kan kräva att
motsvarande ofﬁciellt nationellt språk används. Därför
medföljer en ﬂerspråkig dekal med information om
ﬂuorgaser som påverkar växthuseffekten.

■

Köldmedium går inte att
elinstallationerna är färdiga.

Instruktioner för att fästa dekalen ﬁnns på dess
baksida.

■

Köldmedium fylls endast på efter läcktest och
vakuumtorkning (se ovan).

■

När ett system fylls på får aldrig maxvolymen
överskridas på grund av risken för vätskeslag.

■

Om ett olämpligt ämne fylls på ﬁnns risk för explosion
och olyckor. Var därför noga med att alltid fylla på rätt
köldmedium (R410A).

fylla

OBS!

på

förrän

8.2.

Beräkna ytterligare köldmediumpåfyllning
Rörlängden är längden en väg för den längsta av gas- eller
vätskerören.

■

Köldmediumbehållare ska öppnas försiktigt.

Ytterligare påfyllning är inte nödvändig om rörlängden understiger
10 m.

■

Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon
när köldmedium hanteras.

Om rörlängden är över 10 m beräknar du mängden ytterligare
köldmedium som ska fyllas på med hjälp av tabellen nedan.

■

Vid underhållsarbete på enheten som kräver att
kylsystemet öppnas måste det tömmas på
köldmedium enligt lokala bestämmelser.

Tabell 1: Påfyllning av extra köldmedium <enhet: kg>

■

Köldmediumrörlängd

När strömmen är på ska du stänga
frontpanelen när du lämnar enheten.

3~10 m

10~20 m

20~30 m

30~40 m

40~50 m

(a)

0,54

1,08

1,62

2,16

(a) Ytterligare köldmedium behöver ej fyllas på

Undvik att kompressorn går sönder. Fyll inte på mer än den
angivna mängden.
■

Den här utomhusenheten är påfylld med köldmedium i fabriken.
Beroende på rördimensioner och rörlängder kan vissa system
kräva
ytterligare
påfyllnad. Se
"Beräkna
ytterligare
köldmediumpåfyllning" på sid 12.

■

Om den måste fyllas på ﬁnns information på enhetens namnplåt.
På namnplåten anges typ av köldmedium och nödvändig
mängd.

8.1.

Om fullständig omfyllning krävs (t.ex. efter en läcka) kan du beräkna
mängden köldmedium med hjälp av tabellen nedan.
Innan du omfyller systemet ska du vakuumtorka även
enhetens interna rör. Du gör detta genom att använda
enhetens
interna
serviceport.
Använd
INTE
serviceportarna på stoppventilen (se "6.3. Riktlinjer för
hantering av stoppventiler" på sid 9), eftersom korrekt
vakuumtorkning inte kan utföras från dessa portar.
Utomhusenheter har 1 port i rörsystemet. Den sitter mellan
värmeväxlaren och 4-vägsventilen.

Viktig information om det använda köldmedlet

Denna produkt innehåller ﬂuorerade växthusgaser som omfattas av
Kyotoavtalet. Låt inte gaserna komma ut i atmosfären.
Köldmediumtyp:

R410A

GWP(1)-värde:

1975

(1)

Fullständig omfyllning

Tabell 2: Total mängd för påfyllnad <enhet: kg>
Köldmediumrörlängd

GWP = Global Warming Potential (växthuseffektpåverkan)

Fyll i med permanent bläck:
■

➀ produktens fabrikspåfyllda köldmedium

■

➁ ytterligare påfyllt köldmedium

■

➀+➁ total mängd köldmedium

4

1

1
2

3

som

påverkar

4PW49635-1C

produktens
fabrikspåfyllda
köldmedium:
Se enhetens namnplåt

2

ytterligare påfyllt
köldmedium

3

total mängd köldmedium

4

Innehåller ﬂuorerade
växthusgaser som
omfattas av Kyotoavtalet

5

utomhusenhet

6

köldmediumcylinder och
påfyllningsrör

5

Utomhusenhet för luft/vatten-värmepump

20~30 m

30~40 m

40~50 m

4,5

5,0

5,6

6,1

6,7

8.3.

Den ifyllda dekalen ska sättas i produkten, i anslutning till produktens
påfyllningsport (t.ex. på insidan av serviceluckan).

ERSQ+ERRQ011~016AAV1+Y1

10~20 m

Metod för påfyllning av köldmedium

Säkerhetsföreskrifter för påfyllning av R410A

på dekalen med information om ﬂuorgaser
växthuseffekten, som medföljer produkten.

6

3~10 m

■

Fyll på köldmedium i vätskeform via vätskeröret. Eftersom
R410A är en köldmediumblandning skiljer sig sammansättningen vid påfyllning i gasform och normal drift kan inte
längre garanteras.

■

Före påfyllning ska du kontrollera om köldmediumcylindern är
utrustad med en sifon och placera cylindern därefter.
Fylla på med en cylinder
som har sifon
Fyll på köldmedium med
cylindern i upprätt position.

Fylla på med en cylinder
som inte har sifon
Fyll på köldmedium med
cylindern i upp och nedposition.
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9.

Hur ansluts tanken?
V1

ELEKTRISK

Y1

4

All elinstallation måste utföras av behörig elinstallatör och
installationen måste följa aktuella europeiska och
nationella regler inom området.

7
4

1 2

5

1 2

6
3
1

Vätskeledning, stoppventil

2

Gasledning, stoppventil

3

Till inomhusenhet

4

Ventil A

5
6
7

Fixeringsplåt för rör

Till ansvariga för elektrisk ledningsdragning:

5

Starta inte enheten förrän all köldmediumrördragning är
slutförd. (Om systemet körs innan rördragningen är
slutförd kan kompressorn skadas.)

6
3

9.1.

Innan kontaktdonen görs åtkomliga, måste alla strömkretsar
brytas.

R410A-tank

■

Använd endast kopparledningar.

Mätinstrument

■

Slå inte på huvudströmbrytaren förrän all kabeldragning är
slutförd.

■

Kläm aldrig in buntade kablar i en enhet.

■

Fäst elledningar med klämmor enligt bild 8 så att de inte
kommer i kontakt med rören. Detta är särskilt viktigt på
högtryckssidan.
Kontrollera att terminalerna inte utsätts för någon extern
påfrestning.

■

Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att den är
kompatibel med värmeväxlaren (som klarar högfrekvent elektriskt brus) för undvika att jordfelsbrytaren löser ut i onödan.

■

Eftersom den här enheten är utrustad med en inverterare kan en
installation av en fasförskjutande kapacitans inte bara fördärva
effektförbättringen, utan också orsaka onormal värme på grund
av högfrekventa vågor. Installera därför aldrig en fasförskjutande
kapacitans.

■

Följ kabeldragningsschemat när du utför elektrisk ledningsdragning.

■

Jorda alltid ledningarna. (Enligt gällande bestämmelser i aktuellt
land.)

■

Anslut inte jordledningen till gasrör, avloppsledningar, åskledare
eller jordledning för telefoni.

Fylla på när utomhusenheten är stoppad
Se bilden i "Hur ansluts tanken?" på sid 13.

2

Avgör vikten på kylmedlet som ska fyllas på inledningsvis
genom att läsa "Påfyllning av extra köldmedium" i "Beräkna
ytterligare köldmediumpåfyllning" på sid 12. Ange denna mängd
på etiketten för ytterligare köldmedium som är fäst vid enheten.
När vakuumtorkningen är avslutad öppnar du ventil A och fyller
på extra köldmedium i ﬂytande form genom serviceventilen på
vätskesidans avstängningsventil med beaktande av följande
instruktioner:
-

Försiktighetsåtgärder vid elektrisk
ledningsdragning

■

När köldmediumtanken är påfylld och angiven operation utförs
kommer lämplig mängd köldmedium fyllas på i systemet. Köldmedlet
måste fyllas på enligt proceduren nedan.

1

LEDNINGSDRAGNING

Slå på strömmen till utomhusenheten och inomhusenheten
(huvudkretsbrytaren på).
Kontrollera att gas- och vätskesidans avstängningsventiler är
stängda.
Stoppa kompressorn och fyll på erforderlig mängd
köldmedium.

■ Förbränningsgasrör: kan explodera eller fatta eld om en
gasläcka uppstår.

För att undvika att kompressorn går sönder. Fyll inte på
mer än den angivna mängden.

■ Avloppsrör: ingen jordning möjlig om hårda plaströr används.
■ Telefonjordledning och åskledare: farliga om blixten slår ned i
dem, på grund av onormal ökning av elektrisk potential i
jordningen.

Installationshandbok
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■

Enheten använder en inverterare och avger därför störningar
som måste minskas för att inte påverka andra enheter.
Produktens ytterhölje kan bli elektriskt laddat på grund av
läckande elektrisk ström, och måste då laddas ur genom
jordningen.

■

Endast för Y1-modeller: Kontrollera att nätkablarna ansluts i
normal fas. Vid anslutning i motfas visar inomhusenhetens
fjärrpanel "U1" och utrustningen fungerar inte. Byt två av de tre
ingående nätkablarna (vilka två som helst) L1, L2, L3 till rätt fas.
(För mer information, se installationshandboken för satsen.)

■

En huvudbrytare eller något annat sätt att koppla från strömmen
en kontaktseparation för alla poler, måste installeras i den fasta
kabeldragningen enligt relevanta lokala och nationella
bestämmelser.

ERSQ+ERRQ011~016AAV1+Y1

Utomhusenhet för luft/vatten-värmepump
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9.2.

Internt kopplingsschema – Komponentlista

PS .......................... Huvudströmbrytare

L............................. Spänning

Q1DI ...................... Fältjordfelsbrytare (300 mA)

N ............................ Neutral

R1,R2 .................... Motstånd

.................. Kopplingslist
........... Kabeldragning
......................... Kontaktdon
......................... Skyddsjord
.......................... Anslutning
....................... Reläkontakt
........................... Funktionsjordning
.......................... Terminal

R1T ........................ Termistor (luft)
R2T ........................ Termistor (utlopp)
R2T ................# ..... Termistor (M1C-utlopp)
R3T ........................ Termistor (inlopp 1)
R4T ................ * ..... Termistor (värmeväxlare)
R4T ................# ..... Termistor (underkylningsvärmeväxlare)
R5T ........................ Termistor (inlopp 2)
R6T ................ * ..... Termistor (underkylningsvärmeväxlare)
R6T ................# ..... Termistor (värmeväxlare)

......................... Flyttbar kontakt

R7T ........................ Termistor (vätskerör 1)

.......................... Fast kontakt

R8T ........................ Termistor (vätskerör 2)

BLU........................ Blå

R9T ................# ..... Termistor (kraftmodul)

BRN ....................... Brun

S1NPH................... Trycksensor (hög)

GRN....................... Grön

S1NPL ................... Trycksensor (låg)

RED ....................... Röd

S1PH ..................... Tryckbrytare (hög)

WHT ...................... Vit

V1R........................ Kraftmodul

YLW ....................... Gul

V2R................ * ..... Diodmodul

ORG ...................... Orange

V2R................# ..... Kraftmodul

BLK........................ Svart

V3R........................ Diodmodul

A1P........................ Kretskort (huvudkretskort)

V1T ................ * ..... IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)

A2P................ # ..... Tryckt kretskort (värmeväxlare)

X1M ....................... Kopplingslist (strömförsörjning)

A2P.................* ..... Tryckt kretskort (service)

X2M ....................... Anslutningsplint (kontroll)

A3P.................* ..... Tryckt kretskort (bullerﬁlter)

Y1E........................ Elektronisk expansionsventil (huvudventil)

BS1~BS5............... Tryckknappsbrytare (läge, inställning, åter, test,
återställ)

Y3E........................ Elektronisk expansionsventil (underkylning)

C1~C3 ................... Kondensator

Y2S........................ Solenoidventil (varma gaser)

C4 ...................* ..... Kondensator

Y3S........................ Solenoidventil (avlastningskrets)

DS1........................ Dipswitch

Z1C~Z8C ....... * ..... Bullerﬁlter (ferritkärna)

E1H........................ Benplåt

Z1C~Z7C .......# ..... Bullerﬁlter (ferritkärna)

E1HC ..................... Vevhusvärmare

Z1F~Z4F........ * ..... Bullerﬁlter

F1U,F4U .........* ..... Säkring (T 6,3 A/ 250 V)

Z1F~Z3F........# ..... Bullerﬁlter

F1U,F2U ........ # ..... Säkring (A 31,5 A/500 V)

Y1S........................ Solenoidventil (4-vägsventil)

Teckenförklaring, komponenttabell

F3U~F5U....... # ..... Säkring (T 6,3 A/250 V)
F6U........................ Säkring (T 5,0 A/250 V)

*

Endast för V1-modeller

#

Endast för Y1-modeller

FINTH .............* ..... Termistor (ﬁn)
H1P~H8P .............. Lysdiod (servicemonitor orange)
H2P: Förberedelse, test: blinkar
H2P: Identiﬁerat fel: tänds

Anteckningar
1

Detta kopplingsschema gäller endast utomhusenheten.

4

På dekalen med kopplingsschema (på frontplåtens
baksida) ﬁnns instruktioner för användning av brytarna
BS1~BS5 och DS1-1, DS1-2.

5

Enheten får inte tas i drift genom kortslutning av skyddsanordningen S1PH.

7

Se installationshandboken för signalkabeldragning
mellan inom- och utomhusenheten F1-F2.

HAP (A1P) ............. Lysdiod (servicemonitor – grön)
HAP (A2P) ..... # ..... Lysdiod (servicemonitor – grön)
K1M ....................... Magnetkontakt (M1C)
K2M ............... # ..... Magnetkontakt
K1R........................ Magnetrelä (Y1S)
K2R........................ Magnetrelä (Y2S)
K3R........................ Magnetrelä (Y3S)
K4R........................ Magnetrelä (E1HC)
K5R........................ Magnetrelä
L1R ........................ Reaktor
L1R,L3R ........ # ..... Reaktor
M1C ....................... Motor (kompressor)
M1F ....................... Motor (ﬂäkt) (övre)
M2F ....................... Motor (ﬂäkt) (nedre)
ERSQ+ERRQ011~016AAV1+Y1

Utomhusenhet för luft/vatten-värmepump
4PW49635-1C

Installationshandbok

14

9.3.

Systemöversikt över kabeldragning

(Se bild 9)
1

Jordfelsbrytare

2

Fältsäkring

3

Fjärrkontroll

9.4.

Säkerhetsåtgärder vid kabeldragning för
strömförsörjning och kablage mellan enheter

■

Låt strömkabeln (inklusive jordledningen, och i förekommande
fall kabeln för bottenplåtsvärmaren) löpa genom strömuttagsluckan på utomhusenhetens framsida, baksida eller sida.

■

Låt signalkablarna löpa genom strömuttagsluckan, röruttagsluckan eller ett utslaget hål på enhetens framsida, baksida eller
sida. (Se bild 8).

■

Använd ett kabelrör för strömkablarna.

■

Se till att lågspänningskablarna på enhetens utsida
(det vill säga ledningar för fjärrkontrollen, mellan
enheterna och så vidare) samt högspänningskablarna
inte löper nära varandra, utan har ett avstånd på minst
50 mm. Om de ligger för nära varandra kan det ge
upphov till elektriska störningar, driftsstörningar och
avbrott.

■

Se till att ansluta strömkablarna till strömförsörjningsplinten och fästa dem enligt anvisningarna i
"9.4. Säkerhetsåtgärder
vid
kabeldragning
för
strömförsörjning och kablage mellan enheter" på
sid 15.

■

Kablar mellan enheterna bör fästas enligt anvisningarna i "9.4. Säkerhetsåtgärder vid kabeldragning
för strömförsörjning och kablage mellan enheter" på
sid 15.
• Fäst kablarna med klämmor så att de inte nuddar
rören.
• Se till att kablarna och elboxens lock inte sticker
upp över enheten och stäng luckan ordentligt.

A

Bakåt

B

I sida

C

Framåt

1

Strömförsörjningsplint (X1M)

2

Styrledning mellan enheterna

3

Strömkabel med jordledning. (Håll tillräckligt avstånd mellan
strömkabeln och styrledningarna.)

9.5.

4

Klämma (anskaffas lokalt)

5

Stoppventilens monteringsplåt

6

Strömkabel

En spänningsmatningskrets (se tabell nedan) måste ﬁnnas för
anslutningen av enheten. Denna krets måste skyddas med
erforderliga säkerhetsenheter, dvs en huvudbrytare, en trög säkring i
vardera fasen och en jordfelsbrytare.

7

Jordkabel (gul/grön)

8

Fäst styrledningarna med klämman

Specifikationer för standardkabelkomponenter

ERSQ_V1

9

Kopplingsplint (X2M)

Fas och frekvens

10

Kopplingskabel för bottenplåtsvärmaren (endast ERRQ)

Spänning

Försiktighetsåtgärder vid utslagning av hål
■

När du ska slå ut ett hål slår du på det med en hammare.

■

När du slagit ut hål rekommenderar vi att du målar kanterna och
området runt hålet med grundfärg så att inte enheten börjar
rosta.

■

När du drar elektriska ledningar genom hålen tar du bort alla
grader från hålen och lindar in ledningen med skyddstejp för att
undvika skador.

■

Om det ﬁnns risk att små djur kan ta sig in i systemet genom
hålen pluggar du dem med tätningsmaterial (som förbereds på
platsen).

1

2

1

Utstansat hål

2

Grad

3

Packningsmaterial

3

Minsta matningsström

ERSQ_Y1

220-240 V

380-415 V

32 A

16 A

27 A

27,5 A

13,5 A

Signalöverföringsledningsyta

0,75~1,25 mm

(b)

H05VV

Ledningstyp

ERRQ_Y1

3N~ 50 Hz

Rekommenderad fältsäkring
(a)

ERRQ_V1

1N~ 50 Hz

14 A

2

(a) Angivna värden är maxvärden (se elektriska data för kombination med
inomhusenheter för exakta värden).
(b) Endast i skyddade rör, använd H07RN-F då skyddade rör inte används.

OBS!

■

■

Välj kabel för spänningsförsörjning enligt lokala
och nationella lagar och förordningar.

■

Kabeldimensionerna måste överensstämma med
tillämpliga lokala och nationella bestämmelser.

■

Speciﬁkationerna för den lokala strömkabeln och
förgreningskablarna uppfyller IEC60245.

■

Jordfelsbrytaren måste vara en snabb brytare på
300 mA (<0,1 s).

När du ansluter strömkabeln till strömförsörjningsplinten fäster
du kabeln enligt anvisningen i bild 8.
När du är färdig med elanslutningarna kontrollerar du att
alla elektriska komponenter och kontakter i elboxen är
ordentligt anslutna.

Endast för V1-modeller: Utrustning som uppfyller EN/IEC 61000-3-12(1).

(1) Europeisk/internationell teknisk standard som anger gränserna för
övertoner som produceras av utrustning ansluten till offentliga
lågspänningssystem med inström >16 A och ≤75 A per fas.
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15

ERSQ+ERRQ011~016AAV1+Y1

Utomhusenhet för luft/vatten-värmepump
4PW49635-1C

10. START

Säkerhetsåtgärder vid dragning av elledningar
Använd runda tryckkontakter
strömförsörjningsplinten.

vid

anslutning

till

10.1. Kontroller före drift

Om inga sådana ﬁnns tillgängliga följer du instruktionerna
nedan.
■

■

Anslut inte kablar med olika tjocklek till strömförsörjningsplinten. (För mycket spelrum kan orsaka
onormal värme.)

■

Kontrollera att kretsbrytaren
spänningskällan är i läge Från.

■

Anslut strömkabeln ordentligt.

■

Om du slår på strömmen när N-fas saknas eller
felaktig N-fas används går utrustningen sönder.

När du ansluter kablar av samma tjocklek gör du
enligt anvisningarna nedan.

1

OCH KONFIGURATION

på

panelen

för

1

Rund tryckkontakt

Efter installationen kontrolleras följande innan kretsbrytaren ställs i
läge Till:

2

Strömkabel

1

Transportstöd
Se till att transportstöden är borttagna från kompressorn.

2

Ledningar för spänningsmatning och signalöverföring
Använd rätt typ av ledningar för spänningsmatning och
signalöverföring och kontrollera att de installerats i enlighet med
den här handbokens instruktioner, enligt kopplingsschemat och
enligt lokala och nationella lagar och förordningar.

2

■

Vid ledningsdragning använder du angiven strömkabel och ansluter den ordentligt. Fäst den sedan så
att inte plinten utsätts för belastning utifrån.

3

■

Använd en lämplig skruvmejsel för att dra åt
terminalskruvarna. En skruvmejsel med för litet huvud
förstör skruven och gör det omöjligt att dra åt den.

Rörstorlek och rörisolering
Kontrollera att rätt rörstorlekar använts och att isoleringen utförts
korrekt.

4

Påfyllning av extra köldmedium
Mängden köldmedium som ska fyllas på bör skrivas på den
medföljande etiketten för ytterligare påfyllning av köldmedium
och fästas på baksidan av frontluckan.

5

Isoleringstest av spänningsmatningens krets
Kontrollera med ett testinstrument för 500 V att isoleringsresistansen är 2 MΩ eller mer när likspänningen 500 V läggs
mellan spänningsterminalen och jord. Använd aldrig
testinstrumentet på ledningarna för signalöverföring.

6

Stoppventiler
Se till att stoppventilerna är öppna på både vätske- och
gassidan.

■

Om du drar åt terminalskruvarna för hårt kan de gå
sönder.

■

Se tabellen nedan
terminalskruvarna.

för

ådragningsmoment

för

Åtdragningsmoment (N•m)

M5 (Strömförsörjningsplint/jordledning)

2,39~2,92

M4 (Avskärmad jord)

1,18~1,44

M3,5 (Styrplint)

0,79~0,97

Anslutning av fältledningar: Styrledningar

11. TESTKÖRNING
Överskrid inte följande begränsningar. Om kablarna mellan
enheterna överskrider dessa gränser kan signalöverföringen störas.
Max ledningslängd: 300 m
Total ledningslängd: 600 m
■

Kablarna från inomhusenheten måste anslutas till F1/F2terminalerna (In-Out) på utomhusenhetens kretskort.

■

När du installerat anslutningskablarna inuti enheten virar du in
dem tillsammans med köldmediumrören på platsen med tejp,
enligt bilden.

1 4 5 2 4 3

1

Vätskerör

2

Gasrör

3

Anslutningskablar

4

Insulator

5

Tejp

11.1. Slutgiltig kontroll
Checklista

Elkablar
Koppling
mellan
enheterna
Jordledning

Rör för
köldmedium

4PW49635-1C

■
■

■
■
■

Extra
köldmedium

Utomhusenhet för luft/vatten-värmepump

■

■
■

Använd alltid vinylkablar med 0,75 till 1,25 mm2 skärm eller
tvåtrådiga kablar.

ERSQ+ERRQ011~016AAV1+Y1

OCH SLUTKONTROLL

■

Har kabeldragningen gjorts enligt kopplingsschemat?
Kontrollera att ingen kabeldragning förbisetts och att
det inte ﬁnns några saknade faser eller motfaser.
Är enheten ordentligt jordad?
Är kabeldragningen mellan enheterna i serien
korrekt?
Är någon av kabelanslutningsskruvarna lös?
Är isoleringsmotståndet minst 1 MΩ?
- Använd ett testinstrument för 500 V när du mäter
isoleringen.
- Använd inte ett mätinstrument för
lågspänningskretsar.
Är rörsystemet korrekt dimensionerat?
Är isoleringsmaterialet för rörsystemet ordentligt
fastsatt?
Har både vätske- och gasrören isolerats?
Är stoppventilerna för både vätske- och gassidan
öppna?
Har du skrivit ned hur mycket extra köldmedium som
använts och köldmediumsystemets dimensioner?

■

Utför alltid en testkörning.

■

Skydda kompressorn genom att slå på strömmen 6 timmar
innan driften startas.
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■

Kontrollera att stoppventilerna är öppna på både vätskesidan
och gassidan. Om du kör enheten med stoppventilerna stängda
skadas kompressorn.
Lämna aldrig enheten obevakad med öppen frontpanel under en
testkörning.

■
■

Efter installationen genomför du testkörningen.
Om inte testkörningen genomförs visas felkoden "U3" på
fjärrkontrollen och enhetens drift går inte att starta.

■

Under tester ska utrustningen aldrig trycksättas med ett högre
tryck än det maximalt tillåtna trycket (enligt enhetens namnplåt).

■

Använd en loggbok.
I enlighet med relevanta nationella och internationella
föreskrifter kan det vara nödvändigt att använda en loggbok med
utrustningen, som innehåller minst
- information om underhåll
- reparationsarbete
- resultat av tester
- standby-perioder
- ...
I Europa ger EN378 nödvändig ledning för den här loggboken.

■

Var noggrann med att inte vidröra någon ledande del.

■

Utomhusﬂäkten kan roteras av starka vindar, vilket leder till
laddning av kondensatorn. Detta kan orsaka elektriska stötar.

Kontrollera efter underhållsarbete att utomhusenhetens ﬂäktkontakt
sätts ordentligt på plats igen. Annars kan enheten skadas.
Var försiktig!
Vidrör en metalldel med handen (till exempel en
stoppventil) för att eliminera statisk elektricitet och skydda
kretskortet vid underhållsarbete.

12.2. Servicedriftläge
Vid behov utför du åtgärder i servicedriftläge enligt följande
instruktioner. Mer information ﬁnns i servicehandboken.

Ställa in läge
Inställt läge kan ändras med hjälp av BS1 MODE -knappen enligt
följande procedur:
■

Ställa in läge 1: Tryck en gång på BS1 MODE -knappen så att
H1P-lampan släcks x.

■

Ställa in läge 2: Tryck på BS1 MODE -knappen i 5 sekunder så
tänds H1P-lampan w.

11.2. Testkörning
Genomför
testningen
enligt
installationshandboken
för
inomhusenheten för att se till att alla funktioner och delar fungerar
som de ska.
OBS!

När du startat strömmen går enheten inte att starta
förrän H2P-initieringslampan har släckts (maximalt
12 minuter).
VARNING
Strömförande komponenter kan vidröras av misstag.
Lämna aldrig enheten obevakad under installation eller
service när servicepanelen är borttagen.

OBS!

Om H1P-lampan blinkar c och BS1 MODE knappen trycks in en
gång, ändras inställningsläget till läge 1.

Observera att under enhetens första driftperiod kan
nödvändig ineffekt vara högre än vad som anges på
enhetens namnplåt. Detta beror på att kompressorn
behöver cirka 50 timmars drift innan den når en jämn
drift och stabil strömförbrukning.

12. UNDERHÅLL

Om du tappar bort dig under inställningen trycker du
på BS1 MODE -knappen. Enheten återgår då till
inställningsläge 1 (H1P-lampan släcks).

OBS!

Placering av DIP-kontakter, lampor och knappar
1

Lampa H1P~H8P

2

Tryckknappsbrytare BS1~BS5

3

DIP-switchar
(använd inte/ändra inte)

3

1

2
Lampstatus
Genom hela handboken indikeras lampornas status som följer:

x

w

AV

c

ON

Blinkar

OCH SERVICE
Ställa in läge

12.1. Försiktighetsåtgärder vid service

1

Tryck på BS2 SET -knappen för att ange önskad funktion
(uppsamling av köldmedium/vakuumtorkning) till ON (på).
Lamporna H3P, H5P och H7P lyser.
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

VARNING: ELEKTRISKA STÖTAR

w x w x w x w

Försiktighetsåtgärder vid service av inverter-utrustning
■

Rör inga strömförande delar på 10 minuter efter att strömmen
stängts av på grund av risken för högspänning.

2

När BS3 RETURN -knappen trycks in indikerar lamporna den
aktuella inställningen.

■

Mät dessutom de delar som visas i bild 10 med ett
testinstrument och kontrollera att spänningen i kondensatorn i
huvudkretsen inte är högre än 50 V likspänning.

3

Ange den här funktionen till ON (på) eller OFF (av) genom att
trycka på knappen BS2 SET enligt nedan.

■

Kontrollera att strömförsörjningen är avstängd innan något
underhållsarbete påbörjas. Kompressorns värmare kan vara i
drift även när enheten är stoppad.

■

Observera att vissa delar av elkomponentboxen är mycket
varma.

■

För att förhindra skada på kretskortet ska du först eliminera
statisk elektricitet genom att vidröra en metalldel (t.ex. en
stoppventil) med handen. Dra sedan ut kontakten.

■

Efter mätning av restspänning, dra ut kontakten för utomhusenhetens ﬂäkt.
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H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

ON
(a)

OFF

w x
w x

x
x

x
x

x c x
x x c

(a) Den här inställningen = fabriksinställning

4

Tryck på knappen BS3 RETURN för att bekräfta inställningen.

5

När du trycker på BS3 RETURN -knappen startas driften enligt
inställningen.
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Vakuumtorkningsmetod

Tömning

Vid första installationen krävs ingen vakuumtorkning. Det krävs
endast för reparationssyfte.

Den här enheten är utrustad med en automatisk tömningsfunktion
som samlar allt köldmedium från lokal rördragning och
inomhusenheten i utomhusenheten. Som skydd för miljön ska du
utföra följande tömning när du ﬂyttar eller kasserar enheten.

1

När enheten står stilla och är försatt i inställningsläge 2, ställer
du in den obligatoriska funktionen (uppsamling av
köldmedium/vakuumtorkning) på ON (på).
- Därefter återställer du inte inställningsläge 2 förrän
vakuumtorkningen är färdig.
- H1P-lampan är på och fjärrkontrollen visar
(testkörning) och
(extern styrning) och driften hindras.

2

Töm systemet med en vakuumpump.

3

Tryck på BS1 MODE -knappen och återställ inställningsläge 2.

Återvinning av köldmedium av en köldmediumuppsamlare
1

2

3

När enheten står stilla och är försatt i inställningsläge 2, ställer
du in den obligatoriska funktionen (uppsamling av
köldmedium/vakuumtorkning) på ON (på).
- Expansionsventilerna på inomhus- och utomhusenheten
öppnas helt och en del magnetventiler öppnas.
- H1P-lampan är på och fjärrkontrollen visar
(testkörning) och
(extern styrning) och driften hindras.

■

Utomhusenheten är försedd med en lågtrycksbrytare
eller lågtryckssensor som skyddar kompressorn
genom att stänga av den. Kortslut aldrig
lågtrycksbrytaren vid tömning!

■

Kör inte tömningsdrift om rörlängden mellan utomhusenheten och inomhusenheten är längre än 10 meter.
Detta kan skada enheten.

1.

Sätt på huvudströmmen.

2.

Kontrollera att stoppventilen för vätska är stängd och att
stoppventilen för gas är öppen (se "6.3. Riktlinjer för hantering
av stoppventiler" på sid 9).

3.

Ställ in servicedriftläge 2-61 från av till på.

4.

Kompressorn och utomhusﬂäkten startar automatiskt.
Vid drift visar lamporna förloppet enligt illustrationen.
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Steg 1

Samla upp kylmedlet med hjälp av en köldmediumuppsamlare.
Utförligare information ﬁnns i användarhandboken som
medföljer köldmediumuppsamlaren.)

Steg 2

Tryck på BS1 MODE -knappen och återställ inställningsläge 2.

Steg 5

Steg 3
Steg 4
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c
c
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w
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x

w
w
w
w
w

FÖRSIKTIGT

5.

Om steg 5 nås (trycket faller under 3 bar) eller om driften
stoppas (efter 30 minuter), stänger du stoppventilen för gas.

Stäng aldrig av strömmen till utomhusenheten medan
köldmedlet samlas upp.

6.

Stäng av huvudströmmen.

Om strömmen stängs av stängs magnetventilerna och
köldmedlet kan inte samlas upp från utomhusenheten.

Glöm inte att öppna båda stoppventilerna innan du
återstartar enheten.

13. AVFALLSHANTERING
Nedmontering av enheten eller hantering av köldmedium, olja och
andra delar ska ske i enlighet med lokala och nationella
bestämmelser.
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14. ENHETSSPECIFIKATIONER

ANTECKNINGAR

Tekniska speciﬁkationer
Modell
014

011

Material i höljet
Mått h x b x d
Vikt
Driftsvillkor
• uppvärmning
(min/max)
• hushållsvarmvatten
(min/max)

016

Målat, galvaniserat stål
(mm) 1345 x 900 x 320 1345 x 900 x 320 1345 x 900 x 320
(kg)
120
120
120
(°C)

–20/20

–20/20

–20/20

(°C)

–20/35

–20/35

–20/35

Daphne FVC68D

Daphne FVC68D

Daphne FVC68D

9,52
15,9

9,52
15,9

9,52
15,9

011

Modell
014
V1
Y1

Köldmediumolja
Röranslutning
• vätska

(mm)

• gas

(mm)

Elektriska speciﬁkationer

Fas
Frekvens
Spänningsområde

V1

Y1

1N~

3N~

1N~

3N~

016
V1

Y1

1N~

3N~

(Hz)

50

50

50

• min

(V)

• max

(V)

220/380
240/415
15,9
5,3

220/380
240/415
20,2
6,77

220/380
240/415
22,2
7,79

Nominell driftsström
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(A)
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8

9

Y1

Y1-type
3N~ 50 Hz
380-415 V

V1-type
1N~ 50 Hz
220-240 V
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