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Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

1

Γενικές προφυλάξεις
ασφαλείας

1.1

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι συσκευές που δεν ρυθμίζονται και
δεν εγκαθίστανται σωστά μπορούν να
επηρεάσουν τη λειτουργία της
συσκευής ή/και να προκαλέσουν
σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό
στο χρήστη.
▪ Όλες οι εργασίες στο Daikin
Altherma EHS(X/H) (όπως π.χ. η
επεξεργασία, η επιθεώρηση, η
σύνδεση και η πρώτη θέση σε
λειτουργία) πρέπει να εκτελούνται
μόνο από άτομα που είναι
εξουσιοδοτημένα και τα οποία έχουν
ανάλογη τεχνική ή πρακτική
εκπαίδευση για τις εκάστοτε
εργασίες και έχουν ολοκληρώσει
σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε
επίσημα αναγνωρισμένο οργανισμό.
Εδώ εντάσσονται κυρίως οι τεχνικοί
εγκαταστάσεων θέρμανσηςψύξης-κλιματισμού και
ηλεκτρολόγοι, με τεχνική
εκπαίδευση και γνώσεις και
εμπειρία στη σωστή εγκατάσταση
και συντήρηση συστημάτων
θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού,
καθώς και μπόιλερ ζεστού νερού.

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη συμμόρφωση με τις παρακάτω
οδηγίες ασφάλειας μπορεί να οδηγήσει
σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
▪ Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας
από 8 ετών και άνω καθώς και από
άτομα με περιορισμένες φυσικές,
αισθητικές ή πνευματικές
δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή/
και γνώσεων, μόνον εφόσον υπάρχει
ανάλογη εποπτεία από έναν
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή
αν έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με
την ασφαλή χρήση της συσκευής και
έχουν γίνει κατανοητοί οι σχετικοί
κίνδυνοι. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται
να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση από
τον χρήστη δεν πρέπει να
διενεργούνται από παιδιά χωρίς
εποπτεία.
▪ Η σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου
πρέπει να δημιουργείται σύμφωνα
με το IEC 60335-1 μέσω μιας
διάταξης αποσύνδεσης, η οποία
διαθέτει μια αποσύνδεση για κάθε
πόλο με ένα πλάτος ανοίγματος της
επαφής ανάλογα με τις
προϋποθέσεις της κατηγορίας
υπέρτασης III για την πλήρη
αποσύνδεση.
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▪ Όλες οι ηλεκτροτεχνικές εργασίες
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο
από ηλεκτροτεχνικά καταρτισμένο
τεχνικό προσωπικό και σύμφωνα με
τους τοπικούς και εθνικούς
κανονισμούς, καθώς και τις οδηγίες
του παρόντος εγχειριδίου.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ένα
κατάλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα.
Η ανεπαρκής φέρουσα ικανότητα
του ηλεκτρικού κυκλώματος ή η
δημιουργία συνδέσεων με
εσφαλμένο τρόπο μπορούν να
προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση, την έναρξη
λειτουργίας και τη συντήρηση, μαζί με βασικές πληροφορίες για τον
χειρισμό και τη ρύθμιση, περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Για
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό και τη ρύθμιση,
παρακαλούμε να προσέξετε τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης.

▪ Εργοστασιακά πρέπει να έχει
εγκατασταθεί μια διάταξη
αποφόρτισης πίεσης με μία τιμή
υπερπίεσης μικρότερης από 0,6
MPa (6 bar). Ο συνδεδεμένος
σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να
έχει εγκατασταθεί με σταθερή κλίση
και ελεύθερη εκροή σε αντιπαγετικό
περιβάλλον (βλ. κεφ. Κεφ. 4.3).

▪ Μονάδα χώρου EHS157034 και μονάδα μείκτη EHS157068:
Οδηγίες λειτουργίας

▪ Από τον σωλήνα αποστράγγισης της
διάταξης αποφόρτισης πίεσης είναι
πιθανή η εκροή σταγόνων νερού. Το
στόμιο του σωλήνα αποστράγγισης
πρέπει να παραμένει ανοικτό.
▪ Η διάταξη αποφόρτισης πίεσης
πρέπει να χρησιμοποιείται τακτικά
για την αφαίρεση των εναποθέσεων
αλάτων και για να είστε σίγουροι ότι
δεν είναι φραγμένη.
▪ Μπορείτε να εκκενώσετε το δοχείο
μπόιλερ και το κύκλωμα ζεστού
νερού. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες
στο κεφ. .
1.1.1

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Τήρηση οδηγιών

▪ Η πρωτότυπη τεκμηρίωση συντάχθηκε στη γερμανική γλώσσα.
Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις.
▪ Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά προτού ξεκινήσετε την
εγκατάσταση ή πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στην
εγκατάσταση θέρμανσης.
▪ Τα μέτρα προφύλαξης που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο
καλύπτουν πολύ σημαντικά θέματα. Φυλάξτε το προσεκτικά.
▪ Η εγκατάσταση του συστήματος και όλες οι εργασίες που
περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και στις συνοδευτικές
τεκμηριώσεις για τον εγκαταστάτη πρέπει να εκτελούνται από
εγκεκριμένο εγκαταστάτη.

Οι απαιτούμενες παράμετροι θέρμανσης για την άνετη λειτουργία
είναι ρυθμισμένες ήδη από το εργοστάσιο. Για τη ρύθμιση του
συστήματος ελέγχου τηρείτε τις συνοδευτικές τεκμηριώσεις.
Συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης
▪ Daikin Altherma EHS(X/H):
▪ Οδηγίες εγκατάστασης
▪ Λίστα ελέγχου έναρξης λειτουργίας
▪ Εγχειρίδιο λειτουργίας αντλίας θερμότητας
▪ RoCon+ HP:
▪ Οδηγίες εγκατάστασης
▪ Οδηγίες λειτουργίας
▪ Εξωτερική μονάδα: Οδηγίες εγκατάστασης

▪ Επιπλέον προαιρετικός πρόσθετος εξοπλισμός και προαιρετικά
στοιχεία συστήματος: Σχετικές οδηγίες εγκατάστασης και
λειτουργίας
Τα εγχειρίδια οδηγιών περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό
της εκάστοτε συσκευής.

1.1.2

Σημασία των προειδοποιητικών
ενδείξεων και των συμβόλων

Στο παρόν εγχειρίδιο έχουν συστηματοποιηθεί οι υποδείξεις
προειδοποίησης σχετικά με το μέγεθος του κινδύνου και την
πιθανότητα εμφάνισης.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υποδεικνύει άμεσο κίνδυνο.
Η παράβλεψη της προειδοποίησης συνεπάγεται σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδεικνύει πιθανή επικίνδυνη κατάσταση.
Η παράβλεψη της προειδοποίησης μπορεί να συνεπάγεται
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδεικνύει πιθανή επιβλαβή κατάσταση.
Η παράβλεψη της προειδοποίησης μπορεί να συνεπάγεται
υλικές και περιβαλλοντικές ζημίες και ελαφριούς
τραυματισμούς.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές προς τον χρήστη
και συγκεκριμένα χρήσιμες πληροφορίες, δεν αποτελεί
ωστόσο προειδοποίηση για κίνδυνο.
Ειδικά προειδοποιητικά σύμβολα
Ορισμένοι τύποι κινδύνων υποδεικνύονται με συγκεκριμένα
σύμβολα.
Ηλεκτρικό ρεύμα
Κίνδυνος έκρηξης
Κίνδυνος εγκαύματος
Κίνδυνος δηλητηρίασης
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Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Εγκυρότητα
Ορισμένες πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν περιορισμένη
ισχύ. Η ισχύς υποδηλώνεται με ένα σύμβολο.
Εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας ERGA
Εσωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας Daikin Altherma
EHS(X/H)
HP convector

Τηρείτε την προδιαγραφόμενη ροπή σύσφιξης (ανατρέξτε
στο κεφ. Κεφ. 10.3)
Ισχύει μόνο για συσκευές με σύνδεση ηλιακού συστήματος
χωρίς πίεση (DrainBack).
Ισχύει μόνο για συσκευές με δυαδική σύνδεση ηλιακού
συστήματος (Biv).
Ισχύει μόνο για Daikin Altherma EHS(X/H) με λειτουργία
ψύξης
Οδηγίες χειρισμού
1

Οι οδηγίες χειρισμού περιγράφονται ως λίστα. Οι χειρισμοί, των
οποίων η σειρά πρέπει να τηρείται αυστηρά, εμφανίζονται
αριθμημένοι.

è Τα αποτελέσματα των χειρισμών εμφανίζονται με ένα βέλος.

1.2

Οδηγίες ασφαλείας για τη
συναρμολόγηση και τη λειτουργία

1.2.1

Γενικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι συσκευές που δεν ρυθμίζονται και δεν εγκαθίστανται
σωστά μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της
συσκευής ή/και να προκαλέσουν σοβαρό ή θανατηφόρο
τραυματισμό στο χρήστη.

ωστόσο, μπορεί να ενέχει σοβαρούς ή και θανάσιμους κινδύνους
όπως και τον κίνδυνο υλικών ζημιών. Για την αποφυγή κινδύνων,
μόνο εγκαθιστάτε και θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία:
▪ σύμφωνα με τις οδηγίες και σε άριστη κατάσταση,
▪ σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας και προφύλαξης από
κινδύνους.
Για να τηρηθούν οι παραπάνω συνθήκες θα πρέπει να έχετε
διαβάσει και να εφαρμόσετε το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου,
τις προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων, καθώς και τους
αναγνωρισμένους κανόνες τεχνικής ασφάλειας και υγιεινής.
Πριν από εργασίες στο υδραυλικό σύστημα
▪ Όλες οι εργασίες στην εγκατάσταση (όπως π.χ. η τοποθέτηση, η
σύνδεση και η πρώτη θέση σε λειτουργία) πρέπει να εκτελούνται
μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα, που διαθέτουν τεχνική ή
πρακτική εκπαίδευση για τις εκάστοτε απαιτούμενες εργασίες και
έχουν ολοκληρώσει ένα σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
▪ Όταν εκτελείτε εργασίες στην εγκατάσταση, φροντίστε να έχετε
κλείσει τον κεντρικό διακόπτη και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος να ενεργοποιηθεί κατά λάθος.
▪ Οι στεγανώσεις δεν πρέπει να υφίστανται ζημιές ή να
αφαιρούνται.
▪ Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες ασφαλείας στη σύνδεση από την
πλευρά θέρμανσης ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12828 και στη σύνδεση από την πλευρά νερού χρήσης τις
απαιτήσεις του προτύπου EN 12897.

1.2.2

Προβλεπόμενη χρήση

Το Daikin Altherma EHS(X/H) πρέπει να χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για θέρμανση του νερού, ως σύστημα θέρμανσης
χώρου και, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ως σύστημα ψύξης
χώρου.
Το Daikin Altherma EHS(X/H) πρέπει να τοποθετείται, να συνδέεται
και να λειτουργεί μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του
εγχειριδίου.
Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μια κατάλληλη και εγκεκριμένη από
τον κατασκευαστή εξωτερική μονάδα.
Daikin Altherma EHS(X/H)

▪ Όλες οι εργασίες στο Daikin Altherma EHS(X/H) (όπως
π.χ. η επεξεργασία, η επιθεώρηση, η σύνδεση και η
πρώτη θέση σε λειτουργία) πρέπει να εκτελούνται μόνο
από άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα και τα οποία
έχουν ανάλογη τεχνική ή πρακτική εκπαίδευση για
τις εκάστοτε εργασίες και έχουν ολοκληρώσει σχετικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε επίσημα αναγνωρισμένο
οργανισμό. Εδώ εντάσσονται κυρίως οι τεχνικοί
εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού και
ηλεκτρολόγοι, με τεχνική εκπαίδευση και γνώσεις και
εμπειρία στη σωστή εγκατάσταση και συντήρηση
συστημάτων θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού, καθώς και
μπόιλερ ζεστού νερού.

EHSX08P50D

EHSH04P30D

EHSH08P30D

EHSHB04P30D EHSH08P50D
EHSHB08P30D
EHSHB08P50D

Αποφυγή κινδύνων
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EHSX04P50D

EHSXB04P50D EHSXB08P50D

▪ Μην αφήνετε κανένα εργαλείο ή κάποιο άλλο αντικείμενο
κάτω από το κάλυμμα της μονάδας, αφότου
ολοκληρώσετε τις εργασίες εγκατάστασης ή
συντήρησης.

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

EHSX08P30D

EHSXB04P30D EHSXB08P30D

▪ Σε όλες τις εργασίες στο Daikin Altherma EHS(X/H)
φροντίστε να έχετε κλείσει τον εξωτερικό κεντρικό
διακόπτη και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να
ενεργοποιηθεί κατά λάθος.

Το προϊόν Daikin Altherma EHS(X/H) κατασκευάζεται σύμφωνα με
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τις αναγνωρισμένες
τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης,

EHSX04P30D

Πίν. 1-3

ERGA04DAV3

P

-

ERGA06DAV3

-

P
P

ERGA08DAV3

-

ERGA04DAV3A

P

-

ERGA06DAV3A

-

P

ERGA08DAV3A

-

P

Επιτρεπόμενοι συνδυασμοί

Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή μη συμμόρφωση θεωρείται ότι
αντιβαίνει στις οδηγίες χρήσης. Την ευθύνη για τυχόν προκύπτουσες
βλάβες/φθορές αναλαμβάνει ο φορέας εκμετάλλευσης.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
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1
Στη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες περιλαμβάνεται επίσης η
συμμόρφωση με τις προδιαγραφές συντήρησης και ελέγχου. Τα
ανταλλακτικά πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις τεχνικές
προδιαγραφές που έχει ορίσει ο κατασκευαστής. Αυτό σημαίνει, για
παράδειγμα, ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά.

1.2.3

Χώρος τοποθέτησης συσκευής

▪ Πριν από εργασίες σε ηλεκτροφόρα τμήματα, αποσυνδέστε τα
από την τροφοδοσία ρεύματος (απενεργοποίηση ασφάλειας,
κεντρικού διακόπτη) και ασφαλίστε τα από ακούσια
επανενεργοποίηση.
▪ Τα καλύμματα των συσκευών και τα καλύμματα συντήρησης
πρέπει να τοποθετούνται ξανά αμέσως μετά το τέλος των
εργασιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1.2.5

Το πλαστικό τοίχωμα του μπόιλερ του Daikin Altherma
EHS(X/H) μπορεί από την επίδραση εξωτερικής
θερμότητας (> 80 °C) να λιώσει και, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, να πάρει φωτιά.

Αποφυγή ζημιών από κατάλοιπα και διάβρωση: Για αποφυγή
προϊόντων διάβρωσης και εναποθέσεων ιζημάτων, λάβετε υπόψη
σας τους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς (VDI 2035, τεχνική
πληροφορία Ομοσπονδιακού Συνδέσμου Βιομηχανιών Ενέργειας,
Περιβάλλοντος & Κατοικίας (BDH)/Γερμανικής Ομοσπονδίας Ειδών
Υγιεινής Θέρμανσης & Κλιματισμού (ZVSHK) "Δημιουργία
εναποθέσεων ιζημάτων").

▪ Το Daikin Altherma EHS(X/H) πρέπει να τοποθετείται
μόνο σε ελάχιστη απόσταση 1 m από άλλες πηγές
θερμότητας (> 80 °C) (π.χ. ηλεκτρική θερμάστρα, σόμπα
υγραερίου, καπνοδόχοι) και από εύφλεκτα υλικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
▪ Εγκαθιστάτε το Daikin Altherma EHS(X/H) μόνο όταν
υπάρχει δάπεδο επαρκούς αντοχής 1050 kg/m2 μαζί με
περιθώριο ασφαλείας. Το δάπεδο πρέπει να είναι
επίπεδο, οριζόντιο και ομαλό.

Απαιτήσεις για το νερό θέρμανσης

Ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού πλήρωσης και
συμπλήρωσης:
▪ Σκληρότητα νερού (ασβέστιο και μαγνήσιο, υπολογισμένα ως
ανθρακικό ασβέστιο): ≤ 3 mmol/l
▪ Αγωγιμότητα: ≤ 1500 (ιδανικά ≤ 100) μS/cm
▪ Χλωριούχο άλας: ≤ 250 mg/l

▪ Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο.

▪ Θειική ένωση: ≤ 250 mg/l

▪ Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε εκρήξιμα
περιβάλλοντα.

▪ Τιμή pH (νερό θέρμανσης): 6,5 - 8,5

▪ Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης δεν επιτρέπεται να
εκτίθεται ποτέ σε καιρικά φαινόμενα, όπως για
παράδειγμα βροχή ή χιόνι.
▪ Το δοχείο μπόιλερ δεν επιτρέπεται να εγκαθίσταται σε
σημείο που δέχεται διαρκώς άμεση ηλιακή ακτινοβολία,
καθώς η υπεριώδης ακτινοβολία και τα καιρικά
φαινόμενα καταστρέφουν το πλαστικό.
▪ Το Daikin Altherma EHS(X/H) πρέπει να τοποθετείται σε
σημείο προστατευμένο από τον παγετό.
▪ Βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία ύδρευσης δεν παρέχει
διαβρωτικό πόσιμο νερό. Σε κάποιες περιπτώσεις
πιθανόν να χρειαστεί κατάλληλη επεξεργασία του νερού.
▪ Τηρείτε οπωσδήποτε την ελάχιστη απόσταση από τους τοίχους
και από άλλα αντικείμενα (Κεφ. 4.1).
▪ Τηρείτε τις ειδικές απαιτήσεις εγκατάστασης του ψυκτικού R32
(βλ. κεφ. Κεφ. 4.3.1).
ΠΡΟΣΟΧΗ
▪

Εάν είναι συνδεδεμένο ένα σύστημα ηλιακής
θέρμανσης DrainBack: Εγκαταστήστε το Daikin Altherma
EHS(X/H) αρκετά μακριά κάτω από τους ηλιακούς
συλλέκτες, για να είναι δυνατή η πλήρης εκκένωση του
συστήματος ηλιακής θέρμανσης. (Τηρείτε τις οδηγίες στο
εγχειρίδιο για το σύστημα ηλιακής θέρμανσης
DrainBack). Η ανεπαρκής διαφορά ύψους μπορεί να
οδηγήσει σε καταστροφή του συστήματος ηλιακής
θέρμανσης DrainBack.

▪ Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός του Daikin Altherma EHS(X/
H) σε χώρους με θερμοκρασίες περιβάλλοντος που
ξεπερνούν τους 40 °C.

1.2.4

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Αν το νερό πλήρωσης και αναπλήρωσης έχει υψηλή τιμή
σκληρότητας (>3 mmol/l - σύνολο συγκεντρώσεων ασβεστίου και
μαγνησίου, υπολογίζεται ως ανθρακικό ασβέστιο), πρέπει να λάβετε
μέτρα για αφαλάτωση, αποσκλήρυνση ή για σταθεροποίηση της
σκληρότητας. Συνιστούμε το αντιδιαβρωτικό και καθαριστικό
ασβεστούχων αλάτων Fernox KSK. Για αποκλίνουσες ιδιότητες από
τις ελάχιστες απαιτήσεις, απαιτούνται κατάλληλα μέτρα καθορισμού
για να διατηρήσετε την απαιτούμενη ποιότητα νερού.
Η χρήση νερού πλήρωσης και επαναπλήρωσης που δεν
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις ποιότητας,
μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Την
ευθύνη για αυτό φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

1.2.6

Σύνδεση εγκατάστασης θέρμανσης και
νερού χρήσης

▪ Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις τεχνικής ασφάλειας του προτύπου EN 12828.
▪ Η σύνδεση νερού χρήσης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του
EN 12897. Πρέπει, επίσης, να τηρείτε και τις απαιτήσεις των
▪ EN 1717 - Προστασία του πόσιμου νερού από ρύπους σε
εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και γενικές απαιτήσεις από τις
διατάξεις ασφαλείας για την αποφυγή της ρύπανσης του
πόσιμου νερού λόγω επιστροφής. Protection against pollution
of potable water installations and general requirements of
devices to prevent pollution by backflow. Protection contre la
pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et
exigences générales des dispositifs de protection contre la
pollution par retour
▪ EN 61770 - Ηλεκτρικές συσκευές για σύνδεση στις
εγκαταστάσεις παροχής νερού - Αποφυγή επαναρρόφησης και
εμπλοκής σετ εύκαμπτων σωλήνων. Electric appliances
connected to the water mains – Avoidance of backsiphonage
and failure of hose-sets. Appareils électriques raccordés au ré-

Ηλεκτρική εγκατάσταση

▪ Η ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από
ηλεκτροτεχνικά καταρτισμένο ειδικό προσωπικό και τηρώντας τις
ισχύουσες ηλεκτροτεχνικές οδηγίες, καθώς και τις προδιαγραφές
της αρμόδιας επιχείρησης παροχής ηλεκτρισμού.
▪ Πριν από σύνδεση στο δίκτυο συγκρίνετε την τάση δικτύου που
αναφέρεται επάνω στην πινακίδα τύπου (230 V, 50 Hz) με την
τάση τροφοδοσίας.
Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
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1

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας
seau d'alimentation en eau – Exigences pour éviter le retour
d'eau par siphonnage et la défaillance des ensembles de
raccordement
▪ EN 806 - Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού.
Specifications for installations inside buildings conveying water
for human consumption. Spécifications techniques relatives aux
installations pour l'eau destinée à la consummation humaine à
l'intérieur des bâtiments
▪ επίσης, την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας.

Κατά τη λειτουργία του Daikin Altherma EHS(X/H) με επιπρόσθετες
πηγές θερμότητας, κυρίως κατά τη χρήση ηλιακής ενέργειας, μπορεί
η θερμοκρασία μπόιλερ να υπερβεί τους 65 °C.
▪ Κατά την τοποθέτηση της εγκατάστασης, τοποθετείτε επομένως
προστασία από εγκαύματα (διάταξη ανάμιξης ζεστού νερού, π.χ.
VTA32).
Εάν το Daikin Altherma EHS(X/H) έχει συνδεθεί σε σύστημα
θέρμανσης, στο οποίο χρησιμοποιούνται σωληνώσεις ή θερμαντικά
σώματα από χάλυβα ή μη στεγανοί σωλήνες ενδοδαπέδιας
θέρμανσης, ενδέχεται να εισέλθει λάσπη ή ρινίσματα στο μπόιλερ
και να προκληθεί φράξιμο, τοπική υπερθέρμανση ή βλάβες λόγω
διάβρωσης.
▪ Για αποφυγή ενδεχόμενων ζημιών, τοποθετήστε φίλτρο ρύπων ή
συλλέκτη λάσπης στην επιστροφή θέρμανσης της εγκατάστασης.
(SAS 1 ή SAS 2).
▪ Το φίλτρο ρύπων πρέπει να καθαρίζεται σε τακτικά χρονικά
διαστήματα.

1.2.7

Λειτουργία

Το Daikin Altherma EHS(X/H):
▪ επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των
εργασιών εγκατάστασης και σύνδεσης,
▪ επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με πλήρη πλήρωση του μπόιλερ
(ένδειξη στάθμης πλήρωσης) και του κυκλώματος θέρμανσης,
▪ επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με μέγιστη πίεση εγκατάστασης
3 bar,
▪ πρέπει να συνδέεται μόνο με μειωτήρα πίεσης στην εξωτερική
παροχή νερού (αγωγός παροχής),
▪ επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με τον προδιαγραφόμενο τύπο και
ποσότητα ψυκτικού,
▪ επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με εγκατεστημένο κάλυμμα.
Τηρείτε τα προδιαγραφόμενα διαστήματα συντήρησης και εκτελείτε
τις εργασίες τεχνικού ελέγχου.

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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2

Παράδοση στον χρήστη και
εγγύηση

2.1

Ενημέρωση φορέα εκμετάλλευσης

Παράδοση στον χρήστη και εγγύηση

▪ Προτού παραδώσετε την εγκατάσταση θέρμανσης, εξηγήστε στον
χρήστη πώς λειτουργεί η δική του εγκατάσταση θέρμανσης και
πώς μπορεί να την ελέγχει.
▪ Παραδώστε στον χρήστη τα τεχνικά έντυπα (τουλάχιστον τις
οδηγίες χρήσης και το συνοδευτικό εγχειρίδιο) και ενημερώστε τον
ότι αυτά τα έντυπα πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και
να φυλάσσονται κοντά στη συσκευή.
▪ Τεκμηριώστε την παράδοση, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας
μαζί με τον χρήστη το παρεχόμενο έντυπο εγκατάστασης και
ενημέρωσης.

2.2

Όροι εγγύησης

Γενικά ισχύουν οι νόμιμοι όροι εγγύησης. Οι λεπτομερείς όροι
εγγύησης υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ρωτήστε σχετικά τον
προμηθευτή σας.
Αξίωση για εγγύηση υφίσταται μόνο όταν εκτελούνται αποδεδειγμένα
σωστά οι ετήσιες εργασίες συντήρησης σύμφωνα με το Κεφ. 7.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
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Περιγραφή προϊόντος

3

Περιγραφή προϊόντος

3.1

Δομή και στοιχεία

Άνω πλευρά συσκευής
tV

Εξωτερική πλευρά συσκευής
3UV DHW

RoCon+ B1

33

8

26

FLS

2

tV,BH

tR

3

39

7

37

17

A

1 32

31

35

4
(34)
3UV DHW

38

tV,BH

DS

5
(34)
3UVB1

A

3UV DHW

30

24
25

6

10

15

Εικόνα 3-2 Δομή και στοιχεία - Άνω πλευρά συσκευής (1)

Εικόνα 3-1 Δομή και στοιχεία - Εξωτερική πλευρά συσκευής (1)

(1)

Λεζάντα, βλ. Πίν. 3-1
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Εσωτερική δομή …04P30D/…08P30D

Εσωτερική δομή …B04P30D / …B08P30D (Biv)

EKSRPS4

Εικόνα 3-3 Δομή και στοιχεία – Εσωτερική
δομή ...04P30D/...08P30D (1)

(1)

Περιγραφή προϊόντος

EKSRPS4

Εικόνα 3-4 Δομή και στοιχεία - Εσωτερική
δομή ...B04P30D / ...B08P30D (Biv) (1)

Λεζάντα, βλ. Πίν. 3-1
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3

Περιγραφή προϊόντος

Εσωτερική δομή …04P50D / …08P50D

Εσωτερική δομή …B04P50D / …B08P50D (Biv)

EKSRPS4

EKSRPS4

Εικόνα 3-5 Δομή και στοιχεία - Εσωτερική
δομή ...04P50D / ...08P50D (1)

(1)

Λεζάντα, βλ. Πίν. 3-1
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Εικόνα 3-6 Δομή και στοιχεία - Εσωτερική δομή …B04P50D / …
B08P50D (Biv) (1)
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Περιγραφή προϊόντος

Θέση Περιγραφή

Θέση Περιγραφή

Θέση Περιγραφή

Θέση Περιγραφή

1

Ηλιακό σύστημα παροχή ή σύνδεση για
επιπλέον πηγές
θερμότητας (μόνο BIV)

25

21

Ζώνη ηλιακού
συστήματος

RoCon Πεδίο χειρισμού
+ B1 συστήματος ρύθμισης

22

Ζώνη ζεστού νερού

2

Σύνδεση κρύου νερού

26

Κάλυμμα

3

Ζεστό νερό

27

Ηλιακό σύστημα Επιστροφή

EKSR Προαιρετικά: Μονάδα
PS4
συστήματος ελέγχου και
αντλίας ηλιακού
συστήματος

23

Προσαγωγή θέρμανσης

28

Ηλιακό σύστημα Παροχή

Σύνδεση υπερχείλισης
ασφαλείας

MAG

4

24

Υποδοχή για χειρολαβή

5

Επιστροφή θέρμανσης

29

Ηλιακό σύστημα Επιστροφή

Πίν. 3-1

Λεζάντες για Εικόνα 3-1 έως Εικόνα 3-6

6

Κυκλοφορητής

30

Πλακοειδής εναλλάκτης
θερμότητας

3.2

7

Βαλβίδα υπερπίεσης

31

Σύνδεση αγωγού υγρού
για ψυκτικό μέσο

Λειτουργία των τριόδων βαλβίδων
εναλλαγής

7a

Φρένα κυκλοφορίας
32
(πρόσθετος εξοπλισμός)

Σύνδεση αγωγού αερίου
για ψυκτικό μέσο

8

Αυτόματος εξαεριστήρας 33

Ένδειξη κατάστασης

9

Δοχείο μπόιλερ (διπλό
34
τοίχωμα από
πολυπροπυλένιο με
θερμομόνωση αφρώδους
υλικού PUR)

Σφαιρική στρόφιγγα
(κύκλωμα θέρμανσης)

10

Σύνδεση πλήρωσης και
εκκένωσης ή σύνδεση
επιστροφής ηλιακού
συστήματος

35

Στρόφιγγα KFE
(κύκλωμα θέρμανσης)

11

Υποδοχή για σύστημα
ρύθμισης ηλιακής
εγκατάστασης ή λαβή

37

Αισθητήρας
θερμοκρασίας μπόιλερ

Εναλλάκτης θερμότητας
(ανοξείδωτος χάλυβας)
για ζεστό νερό χρήσης

38

12

tDHW1,
tDHW2

Πινακίδα τύπου

Σύνδεση δοχείου
διαστολής μεμβράνης

13

Εναλλάκτης θερμότητας 39
(ανοξείδωτος χάλυβας)
για πλήρωση μπόιλερ ή/
και υποστήριξη
συστήματος θέρμανσης

14

Εναλλάκτης θερμότητας
(ανοξείδωτος χάλυβας)
για πλήρωση μπόιλερ
ηλιακού συστήματος με
πίεση

15

Σύνδεση για προαιρετικό 3UV
ηλεκτρικό εφεδρικό
DHW
θερμαντήρα EKBUxx

Τρίοδη βαλβίδα
εναλλαγής (ζεστό νερό/
θέρμανση)

16

Ηλιακό σύστημα Στρωματοποιημένος
σωλήνας παροχής

DS

Αισθητήρας πίεσης

17

Ένδειξη στάθμης
πλήρωσης (νερό
μπόιλερ)

FLS

Αισθητήρας ροής

18

Προαιρετικά: Ηλεκτρικός tR
εφεδρικός θερμαντήρας
(EKBUxx)

Αισθητήρας
θερμοκρασίας
επιστροφής

19

Περίβλημα βύθισης
tV
αισθητήρα για αισθητήρα
θερμοκρασίας μπόιλερ
tDHW1 και tDHW2

Αισθητήρας
θερμοκρασίας
προσαγωγής

20

Νερό μπόιλερ χωρίς
πίεση

Αισθητήρας
θερμοκρασίας
προσαγωγής εφεδρικού
θερμαντήρα

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444030_00 – 07/2018 – EL

Δοχείο διαστολής
μεμβράνης

Εικόνα 3-7 Λειτουργία της τριόδους βαλβίδας εναλλαγής

Περίβλημα συστήματος
ρύθμισης

3UVB Τρίοδη βαλβίδα
1
εναλλαγής (εσωτερικό
κύκλωμα καυστήρα)

tV, BH

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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4.1

Διαστάσεις και διαστάσεις
σύνδεσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪ Όλες οι εργασίες στο Daikin Altherma EHS(X/H) (όπως
π.χ. η τοποθέτηση, η επισκευή, η σύνδεση και η πρώτη
θέση σε λειτουργία) πρέπει να εκτελούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένα άτομα, που διαθέτουν ανάλογη τεχνική
ή πρακτική εκπαίδευση για τις εκάστοτε απαιτούμενες
εργασίες και έχουν ολοκληρώσει ένα σχετικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε έναν επίσημα
αναγνωρισμένο οργανισμό. Εδώ εντάσσονται κυρίως οι
τεχνικοί εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού
και ηλεκτρολόγοι, με τεχνική εκπαίδευση και γνώσεις και
εμπειρία στη σωστή εγκατάσταση και συντήρηση
συστημάτων θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού, καθώς και
αντλιών θερμότητας.

490

Διαστάσεις …04P30D/…08P30D

0

Η ακατάλληλη τοποθέτηση και εγκατάσταση των
συστημάτων ψύξης (αντλίες θερμότητας), κλιματισμού και
θέρμανσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και τη
σωματική ακεραιότητα ατόμων και να επηρεάσει τη
λειτουργία των συστημάτων.

334

Τοποθέτηση και εγκατάσταση

183

4

Τοποθέτηση και εγκατάσταση

161

4

5

4
1905

1770
1659
1599
1565

1380

Η ακατάλληλη τοποθέτηση και εγκατάσταση οδηγεί σε ακύρωση της
εγγύησης του κατασκευαστή για τη συσκευή. Αν έχετε απορίες
επικοινωνήστε με τη δική μας τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών.

B

642

0

0

Εικόνα 4-1 Διαστάσεις, πλάγια όψη - …04P30D/…08P30D

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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4

Τοποθέτηση και εγκατάσταση

A

6

588

432

280

0

259

590

490

315

205

125

0

97

Διαστάσεις …04P50D/…08P50D

5

7

615

4
1905
1762

1651
1591
1555

388

1380
184

95±5

B
0

B

642
8

9

1

6

7

3

5

2

4

Εικόνα 4-2 Διαστάσεις, άνω πλευρά συσκευής - τύπος …04P30D/…
08P30D

0

0

Εικόνα 4-3 Διαστάσεις, πλάγια όψη - τύπος …04P50D/…08P50D

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444030_00 – 07/2018 – EL

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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4

Τοποθέτηση και εγκατάσταση
C (1x)
587,5

432

0

147,5

412,5

785

A (2x)

D (1x)

A

B (3x)

452,5

E (2x)

G (1x)

332,5
249

F (2x)

162,5

I (1x)

147,5
0

B
9

8

1

6

7

3

5

2

H (2x)

4

K (1x)

Εικόνα 4-4 Διαστάσεις, άνω πλευρά συσκευής - τύπος …04P50D/…
08P50D
Θέση

Περιγραφή

1

Ηλιακό σύστημα - Παροχή

2

Κρύο νερό

3

Ζεστό νερό

4

Προσαγωγή θέρμανσης

5

Επιστροφή θέρμανσης

6

Σύνδεση αγωγού αερίου για ψυκτικό μέσο

7

Σύνδεση αγωγού υγρού για ψυκτικό μέσο

8

Ηλιακό σύστημα - Προσαγωγή (μόνο τύπος …Biv)

9

Ηλιακό σύστημα - Επιστροφή (μόνο τύπος …Biv)

A
B

L (1x)

Εικόνα 4-5 Περιεχόμενο συσκευασίας πρόσθετου εξοπλισμού
Θέση

Περιγραφή

A

Χειρολαβές
G
(απαιτούνται μόνο για
τη μεταφορά)

Στεγανωτικός
δακτύλιος

Μπροστά

B

Πλάκα κάλυψης

Δεματικά καλωδίων

Πίσω

C

Τεμάχιο σύνδεσης
I
εύκαμπτου σωλήνα για
υπερχείλιση
ασφαλείας

Σφιγκτήρας

Μεταφορά και παράδοση

D

Κλειδί
συναρμολόγησης

J

Εύκαμπτος σωλήνας
εξαερισμού

K

Κάλυμμα εύκαμπτου
σωλήνα εκροής

Πίν. 4-1

4.2

J (1x)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θέση

H

E

Σφαιρική στρόφιγγα

Το Daikin Altherma EHS(X/H) είναι σε κενή κατάσταση
εξαιρετικά βαρύ στο επάνω μέρος και μπορεί να ανατραπεί
κατά τη μεταφορά. Ενδέχεται επομένως να τεθούν σε
κίνδυνο άτομα ή να υποστεί ζημιά η συσκευή.

F

Επίπεδο παρέμβυσμα L

▪ Ασφαλίστε καλά και μεταφέρετε προσεκτικά το Daikin
Altherma EHS(X/H) s χρησιμοποιώντας τις χειρολαβές.

Πίν. 4-2

Το Daikin Altherma EHS(X/H) μεταφέρεται πάνω σε μια παλέτα. Όλα
τα αυτοκινούμενα μεταφορικά οχήματα, όπως ανυψωτικά οχήματα
και περονοφόρα, είναι κατάλληλα για τη μεταφορά.

Περιγραφή

Περιστροφικό πλήκτρο
συστήματος ρύθμισης
RoConPlus

Επιπλέον πρόσθετος εξοπλισμός Daikin Altherma EHS(X/H), βλ.
τιμοκατάλογο.

Παραδοτέος εξοπλισμός
▪ Daikin Altherma EHS(X/H) (προσυναρμολογημένο),
▪ Συσκευασία πρόσθετου εξοπλισμού (βλ. Εικόνα 4-5),
▪ Πακέτο τεκμηριώσεων.

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

14

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444030_00 – 07/2018 – EL

4
4.3

Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας

4.3.1

Επιλογή σημείου τοποθέτησης

Τοποθέτηση και εγκατάσταση

Τοποθέτηση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν η συνολική πλήρωση ψυκτικού στο σύστημα είναι
≥1,84 kg, πρέπει να τηρείτε πρόσθετες απαιτήσεις για την
ελάχιστη επιφάνεια τοποθέτησης και τα ελάχιστα
ανοίγματα εξαερισμού. Τηρείτε την Κεφ. 10.4.
Στοιχεία για τη συνολική πλήρωση ψυκτικού, ανατρέξτε
στην πινακίδα τύπου της εξωτερικής μονάδας. Λάβετε
υπόψη οπωσδήποτε τις σχετικές οδηγίες εγκατάστασης.
Το σημείο τοποθέτησης του Daikin Altherma EHS(X/H) πρέπει να
πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις (βλ. επίσης κεφ. Κεφ.
1.2.3).
Επιφάνεια τοποθέτησης
▪ Το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο και ομαλό ενώ πρέπει να
υπάρχει και μια επαρκής φέρουσα ικανότητα του
δαπέδου,1050 kg/m² μαζί με περιθώριο ασφαλείας.
Ενδεχομένως εγκαταστήστε μια υποδοχή.
▪ Τηρείτε τις διαστάσεις τοποθέτησης (βλ. Κεφ. 4.1).
Ελάχιστη απόσταση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
Το πλαστικό τοίχωμα του μπόιλερ του Daikin Altherma
EHS(X/H) μπορεί από την επίδραση εξωτερικής
θερμότητας (> 80 °C) να λιώσει και, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, να πάρει φωτιά.
▪ Το Daikin Altherma EHS(X/H) πρέπει να τοποθετείται
μόνο σε ελάχιστη απόσταση 1 m από άλλες πηγές
θερμότητας (>80 °C) (π.χ. ηλεκτρική θερμάστρα, σόμπα
υγραερίου, καπνοδόχοι) και από εύφλεκτα υλικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το Daikin Altherma EHS(X/H) δεν τοποθετηθεί
σε επαρκή απόσταση κάτω από τους ηλιακούς
επίπεδους συλλέκτες (η άνω ακμή του μπόιλερ είναι πιο
ψηλά από την κάτω ακμή του συλλέκτη), η εκκένωση του
ηλιακού συστήματος χωρίς πίεση στον εξωτερικό χώρο
μπορεί να μην είναι πλήρης.
▪ Τοποθετήστε το Daikin Altherma EHS(X/H) επαρκώς
χαμηλά, με ηλιακή σύνδεση, σε σχέση με τους
επίπεδους συλλέκτες (λάβετε υπόψη σας την ελάχιστη
κλίση των ηλιακών αγωγών σύνδεσης).
Συνιστώμενες ελάχιστες αποστάσεις:
Στον τοίχο: (πίσω πλευρά) ≥ 100 mm, (πλάι) ≥ 500 mm
Στην οροφή: ≥ 1200 mm, τουλάχιστον 480 mm.

Εικόνα 4-6 Συναρμολόγηση χειρολαβών

4.3.2

Τοποθέτηση συσκευής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το Daikin Altherma EHS(X/H) είναι σε κενή κατάσταση
εξαιρετικά βαρύ στο επάνω μέρος και μπορεί να ανατραπεί
κατά τη μεταφορά. Ενδέχεται επομένως να τεθούν σε
κίνδυνο άτομα ή να υποστεί ζημιά η συσκευή.

Θέση

Περιγραφή

A

Χειρολαβή

B

Πλάκα κάλυψης

F

Τεμάχιο σπειρώματος

Πίν. 4-3
1

Αφαιρέστε τη συσκευασία και απορρίψτε την οικολογικά.

2

Στο δοχείο μπόιλερ, αφαιρέστε τις πλάκες κάλυψης (Εικόνα 4-6,
θέση B) και ξεβιδώστε τα τεμάχια σπειρώματος (Εικόνα 4-6,
θέση F) από τα ανοίγματα, στα οποία πρέπει να
συναρμολογηθούν οι χειρολαβές.

3

Βιδώστε τις χειρολαβές (Εικόνα 4-6, θέση Α) στα ελεύθερα
ανοίγματα σπειρώματος.

4

Μεταφέρετε προσεκτικά το Daikin Altherma EHS(X/H) στο
σημείο τοποθέτησης, χρησιμοποιώντας τις χειρολαβές.

▪ Ασφαλίστε καλά και μεταφέρετε προσεκτικά το Daikin
Altherma EHS(X/H) χρησιμοποιώντας τις χειρολαβές.
Προϋπόθεση
▪ Το σημείο τοποθέτησης αντιστοιχεί στις εκάστοτε ισχύουσες
προδιαγραφές κάθε χώρας καθώς στις ελάχιστες απαιτήσεις που
περιγράφονται στο κεφ. Κεφ. 4.3.1.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444030_00 – 07/2018 – EL
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4

Τοποθέτηση και εγκατάσταση

5

Τοποθετήστε το Daikin Altherma EHS(X/H) στο σημείο
εγκατάστασης.
▪ Για τοποθέτηση σε ντουλάπια, μικρές αποθήκες ή άλλες
συνθήκες στενού χώρου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής
αερισμός (π. χ. με πλέγμα αερισμού). Εάν η συνολική πλήρωση
ψυκτικού στο σύστημα είναι ≥1,84 kg, πρέπει να τηρείτε
πρόσθετες απαιτήσεις για τα ανοίγματα εξαερισμού (βλ. κεφ.
Κεφ. 10.4).

4.4

Προετοιμάστε τη συσκευή για
εγκατάσταση

4.4.1

Αφαιρέστε τον υαλοπίνακα

1

Ξεβιδώστε τις βίδες (1.).

2

Πιέστε προς τα επάνω τους πλευρικούς κόμβους συγκράτησης
με τα δάχτυλα (2.), κρατώντας αντίσταση από επάνω με τους
αντίχειρες.

3

Αφαιρέστε τον υαλοπίνακα προς τα εμπρός (3.).

Εικόνα 4-8 Αφαίρεση καλύμματος

A

Εικόνα 4-9 Χωρίς κάλυμμα

4.4.3

Εικόνα 4-7 Αφαίρεση υαλοπίνακα
4

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης: Τοποθετήστε ίσια
τον υαλοπίνακα επάνω από το περιστροφικό πλήκτρο στο
RoCon+ HP. Πιέστε προς τα πάνω και προς τα κάτω μέχρι να
ασφαλιστεί ξανά ο υαλοπίνακας.

4.4.2

Για ευκολότερη εργασία στο υδραυλικό σύστημα του Daikin Altherma
EHS(X/H), το κιβώτιο συστήματος ελέγχου μπορεί να τεθεί στη θέση
σέρβις.
1

Αφαιρέστε τις βίδες (1) της βάσης στήριξης του περιβλήματος
του συστήματος ελέγχου.

Αφαίρεση καλύμματος

1

Ξεβιδώστε τις βίδες (1.).

2

Απαγκιστρώστε το κάλυμμα από τους πίσω κόμβους
συγκράτησης (2.), σηκώστε το πίσω (3.) και αφαιρέστε το προς
τα εμπρός. (4.).

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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Μετατόπιση περιβλήματος του
συστήματος ελέγχου στη θέση σέρβις
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4

Τοποθέτηση και εγκατάσταση

1
1

2
1

Εικόνα 4-10Μετατόπιση περιβλήματος του συστήματος ελέγχου στη
θέση σέρβις
2

Αφαιρέστε το περίβλημα του συστήματος ελέγχου προς τα
εμπρός και τοποθετήστε το στη βάση στήριξης με τα άγκιστρα
στους πίσω αναβολείς.

Εικόνα 4-12Άνοιγμα περιβλήματος συστήματος ρύθμισης
3

Αγκιστρώστε το κάλυμμα με τα πλευρικά άγκιστρα στο
περίβλημα του συστήματος ελέγχου.

Εικόνα 4-11Περίβλημα του συστήματος ελέγχου στη θέση σέρβις

4.4.4

Άνοιγμα περιβλήματος συστήματος
ρύθμισης

Για να δημιουργήσετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις, πρέπει να ανοίξετε
το ίδιο το περίβλημα του συστήματος ελέγχου. Αυτό μπορεί να
πραγματοποιηθεί τόσο στην κανονική όσο και στη θέση σέρβις.
1

Ξεβιδώστε την μπροστινή βίδα.

Εικόνα 4-13Τοποθετήστε το καπάκι

2

Σύρετε το κάλυμμα προς τα επάνω και αφαιρέστε το τραβώντας
προς τα εμπρός.

4.4.5

Αφαίρεση θερμομόνωσης
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η θερμομόνωση (Εικόνα 4-9, θέση A) αποτελείται από
χυτευμένα μέρη EPP με ευαισθησία στην πίεση, τα οποία
μπορεί να υποστούν ελαφριά ζημιά σε περίπτωση λάθους
χειρισμού.
▪ Πραγματοποιήστε την αφαίρεση της θερμομόνωσης
μόνο με την παρακάτω αναφερόμενη σειρά και τις
εκάστοτε αναφερόμενες οδηγίες.
▪ Μην χρησιμοποιείτε δύναμη.
▪ Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία.

1

Αφαιρέστε την επάνω θερμομόνωση με την εξής σειρά:
▪ Αφαιρέστε το πλευρικό στοιχείο μόνωσης (θέση A) οριζόντια.
▪ Αφαιρέστε το πίσω στοιχείο μόνωσης (θέση B) οριζόντια.
▪ Αφαιρέστε το μπροστινό στοιχείο μόνωσης (θέση C) οριζόντια.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
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C

B

A
Εικόνα 4-16Άνοιγμα βαλβίδας εξαερισμού

4.4.7

Ευθυγράμμιση συνδέσεων προσαγωγής
και επιστροφής θέρμανσης
ΠΡΟΣΟΧΗ

Εικόνα 4-14Αφαίρεση επάνω θερμομόνωσης
2

Κατά τις εργασίες στο υδραυλικό σύστημα προσέξτε τη
θέση συναρμολόγησης των O-ρινγκ για να αποφύγετε τις
ζημιές και επακόλουθες διαρροές στα O-ρινγκ.

Σε περίπτωση ανάγκης: Αφαιρέστε την κάτω θερμομόνωση με
την εξής σειρά:

▪ Τοποθετείτε πάντα τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους
μετά την αποσυναρμολόγηση ή/και πριν από τη
συναρμολόγηση μιας σύνδεσης βύσματος στο μέρος
που πρέπει να γίνει η σύνδεση (βλ. κεφ. Εικόνα 4-18).

▪ Αφαιρέστε το πλευρικό στοιχείο μόνωσης (θέση A)
κατακόρυφα.
▪ Αφαιρέστε το πίσω στοιχείο μόνωσης (θέση B) κατακόρυφα.

▪ Η σύνδεση των καλωδίων θέρμανσης πρέπει να
πραγματοποιηθεί μέσω των συνδέσεων βύσματος χωρίς
τάση. Ιδιαίτερα κατά τη σύνδεση σε εύκαμπτους
αγωγούς, δημιουργήστε (όχι με ανοικτή διάχυση!) μια
κατάλληλη ανακούφιση τάσεων (βλ. κεφ. ).

B

A

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν δεν έχουν συνδεθεί σωστά οι κουμπωτές φουρκέτες, οι
συζεύξεις μπορεί να λύσουν από τις υποδοχές τους, κάτι
που μπορεί να προκαλέσει μια πολύ ισχυρή ή/και
αδιάκοπτη εκροή υγρού.
▪ Πριν από τη σύνδεση της κουμπωτής φουρκέτας
βεβαιωθείτε ότι η κουμπωτή φουρκέτα έχει στερεωθεί
στην εγκοπή της σύζευξης. Για να το κάνετε αυτό,
συνδέστε τη σύζευξη στην υποδοχή ώσπου να είναι
ορατή η εγκοπή από την υποδοχή της κουμπωτής
φουρκέτας.
▪ Τοποθετήστε την κουμπωτή φουρκέτα μέχρι τέρμα.
Οι συνδέσεις της προσαγωγής και επιστροφής θέρμανσης μπορούν
να οδηγηθούν προς τα πάνω ή προς τα πίσω από τη συσκευή για τη
βέλτιστη προσαρμογή της στα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του
σημείου τοποθέτησης.
Η συσκευή παραδίδεται κανονικά με τις συνδέσεις
ευθυγραμμισμένες προς τα πάνω. Για να οδηγήσετε τις συνδέσεις
πίσω από τη συσκευή, απαιτούνται τα εξής βήματα μετασκευής:

Εικόνα 4-15Αφαίρεση κάτω θερμομόνωσης

1

Αφαιρέστε το κάλυμμα και την επάνω θερμομόνωση (βλ. Κεφ.
4.4.2).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η συναρμολόγηση της θερμομόνωσης πραγματοποιείται
με την αντίστροφή σειρά.

4.4.6

Άνοιγμα βαλβίδας εξαερισμού

1

Αφαιρέστε τη θερμομόνωση (βλ. κεφ. Κεφ. 4.4.5).

2

Ανοίξτε τη βαλβίδα εξαερισμού στην αντλία κατά μία
περιστροφή.

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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Εικόνα 4-19Συνδέσεις προσαγωγής και επιστροφής θέρμανσης
ευθυγραμμισμένες προς τα πίσω

Εικόνα 4-17Συνδέσεις προσαγωγής και επιστροφής θέρμανσης
ευθυγραμμισμένες προς τα πάνω

10 Ωθήστε την πλάκα στήριξης ανάμεσα στον καμπυλωτό σωλήνα
και την οριζόντια υποδοχή του και συνδέστε τον καμπυλωτό
σωλήνα (Εικόνα 4-19, θέση F) ξανά στην υποδοχή του μέσω της
κεντρικής οπής της πλάκας στήριξης.

2

Αφαιρέστε τους δύο σφιγκτήρες των δύο συζεύξεων σύνδεσης
(Εικόνα 4-17, θέση Γ).

11 Ασφαλίστε τον καμπυλωτό σωλήνα με το σφιγκτήρα (Εικόνα
4-19, θέση G) ξανά στην υποδοχή του.

3

Αφαιρέστε τις δύο συζεύξεις σύνδεσης (Εικόνα 4-17, θέση Β).

12 Συνδέστε και τις δύο συζεύξεις σύνδεσης (Εικόνα 4-19, θέση B)
μέσω της πλάκας στήριξης στις πλευρικές υποδοχές.
13 Ασφαλίστε και τις δύο συζεύξεις σύνδεσης με σφιγκτήρες
(Εικόνα 4-19, θέση C) στις υποδοχές τους.
14 Συνδέστε την τάπα σφράγισης (Εικόνα 4-19, θέση E) στην
επάνω υποδοχή.
15 Ασφαλίστε την τάπα σφράγισης με σφιγκτήρα (Εικόνα 4-19,
θέση D).
16 Κόψτε την πλευρική δίοδο της θερμομόνωσης (Εικόνα 4-20,
θέση A) με ένα κατάλληλο εργαλείο.

Εικόνα 4-18Συνδέσεις βύσματος υδραυλικού συστήματος
4

Αφαιρέστε την πλάκα στήριξης (Εικόνα 4-17, θέση Α).

5

Αφαιρέστε το σφιγκτήρα της τάπας σφράγισης (Εικόνα 4-17,
θέση Δ).

6

Αφαιρέστε την τάπα σφράγισης (Εικόνα 4-17, θέση Ε).

7

Στρέψτε το τεμάχιο σπειρώματος προς τα πίσω κατά 90°
(Εικόνα 4-17, θέση Η).

8

Αφαιρέστε το σφιγκτήρα του καμπυλωτού σωλήνα (Εικόνα 4-17,
θέση G).

9

Τραβήξτε προσεκτικά τον καμπυλωτό σωλήνα προς τα πίσω
από την οριζόντια υποδοχή του (Εικόνα 4-17, θέση F), ώστε να
είναι δυνατή η κάθετη ώθηση της πλάκας στήριξης ανάμεσα
(Εικόνα 4-19, θέση Α).

Εικόνα 4-20Κοπή θερμομόνωσης

4.4.8
1
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Δημιουργία ανοίγματος στο περίβλημα

Κατά την προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης με
ευθυγράμμιση προς τα πάνω: Κόψτε το περίβλημα κατά μήκος
της διάτρησης με ένα κατάλληλο εργαλείο.
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2

Αφαιρέστε επιπρόσθετα εξαρτήματα από το περίβλημα (κλιπ
ανακούφισης καταπόνησης, δεματικό καλωδίων, δακτύλιος
στερέωσης).

3

Τοποθετήστε το σετ σύνδεσης στο περίβλημα του συστήματος
ελέγχου του Daikin Altherma EHS(X/H). Για να το κάνετε αυτό,
τοποθετήστε τα άγκιστρα (1) του σετ σύνδεσης στις υποδοχές
του περιβλήματος του συστήματος ελέγχου (2). Στη συνέχεια,
πατήστε το σετ σύνδεσης που έχει ρυθμιστεί προς τα κάτω.

1

2

Εικόνα 4-21Δημιουργία ανοίγματος στο περίβλημα

4.4.9
1

Συνδέστε το περιστροφικό πλήκτρο στο
σύστημα ελέγχου

Ρυθμίστε και πατήστε το περιστροφικό πλήκτρο στην υποδοχή
του RoCon+ HP.

Εικόνα 4-23Τοποθέτηση σετ σύνδεσης
4

Τοποθετήστε το δακτύλιο στερέωσης (3) στον αγωγό μεταξύ του
σετ σύνδεσης (A) και του περιβλήματος του συστήματος ελέγχου
(B). Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος περιβάλλει και τα δύο
ελάσματα.

3

A

B

3

Εικόνα 4-22Τοποθέτηση περιστροφικού πλήκτρου

4.5

Εγκατάσταση προαιρετικού
εξοπλισμού

4.5.1

Τοποθέτηση προαιρετικού ηλεκτρικού
εφεδρικού θερμαντήρα

Εικόνα 4-24Διέλευση καλωδίων

(EKBUxx)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εάν το ύψος της οροφής είναι χαμηλό, το δοχείο μπόιλερ
πρέπει να είναι κεκλιμένο για την τοποθέτηση του άδειου
εφεδρικού θερμαντήρα. Αυτό πρέπει να γίνει πριν από
οποιαδήποτε περαιτέρω βήματα εγκατάστασης.
Το Daikin Altherma EHS(X/H) προσφέρει τη δυνατότητα
τοποθέτησης ενός πρόσθετου θερμαστή (εφεδρικός θερμαντήρας
EKBUxx). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί π. χ. το αναγεννώμενο ρεύμα
που παράγεται να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη πηγή θέρμανσης.

5

Οδηγήστε το καλώδιο της πλακέτας κυκλώματος EHS Ultra μέσα
από τους δακτυλίους στερέωσης και συνδέστε το στο RoCon
BM2C (βλέπε Εικόνα 4-38).

6

Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και τις ηλεκτρικές
συνδέσεις (βλέπε Κεφ. 4.6 ή Κεφ. 4.7) επανατοποθετήστε το
καπάκι και σφραγίστε το με τη βίδα.

4.5.3

Τοποθέτηση κιτ σύνδεσης DB

Το προαιρετικό κιτ σύνδεσης DB επιτρέπει καλύτερη
προσβασιμότητα στη σύνδεση του αγωγού DrainBack (προσαγωγή
ηλιακής ενέργειας).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για αυτά τα εξαρτήματα υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες,
μ. ά. υποδείξεις για την τοποθέτηση και για τη λειτουργία.

4.5.2

Τοποθέτηση του σετ σύνδεσης
εξωτερικού καυστήρα

Για τον έλεγχο ενός ηλεκτρικού εφεδρικού θερμαντήρα ή άλλου
εξωτερικού καυστήρα, πρέπει να εγκατασταθεί το σετ σύνδεσης του
εξωτερικού καυστήρα.
1

Ανοίξτε το περίβλημα. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε τη βίδα.
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Σύνδεση νερού

Σημαντικές υποδείξεις
ΠΡΟΣΟΧΗ

A

B

Εάν το Daikin Altherma EHS(X/H) έχει συνδεθεί σε
σύστημα θέρμανσης, στο οποίο χρησιμοποιούνται
σωληνώσεις ή θερμαντικά σώματα από χάλυβα ή μη
στεγανοί σωλήνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ενδέχεται να
εισέλθει λάσπη ή ρινίσματα στο μπόιλερ και να προκληθεί
φράξιμο, τοπική υπερθέρμανση ή βλάβες λόγω
διάβρωσης.

C
D

▪ Ξεπλύνετε τους αγωγούς πριν από την πλήρωση της
συσκευής.
▪ Ξεπλύνετε το δίκτυο διανομής θερμότητας (σε υπάρχον
σύστημα θέρμανσης).
▪ Τοποθετήστε φίλτρο ρύπων ή συλλέκτη λάσπης στην
επιστροφή θέρμανσης (βλ. κεφ. ).
ΠΡΟΣΟΧΗ

Εικόνα 4-25Κιτ σύνδεσης DB
Θέση

Περιγραφή

A

Σύνδεση αγωγού DB (προσαγωγή ηλιακής ενέργειας)

B

FlowSensor (δεν αποτελεί μέρος του κιτ σύνδεσης DB,
αλλά περιλαμβάνεται στο EKSRPS4)

C

Περιοριστής ροής (FlowGuard)

D

Σύνδεση ηλιακού συστήματος - Παροχή
δοχείο μπόιλερ

στο

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΜΌΝΟ BIV

Τοποθέτηση κιτ σύνδεσης P

Το προαιρετικό κιτ σύνδεσης P για τύπους μονάδων Biv επιτρέπει
καλύτερη προσβασιμότητα στη σύνδεση του αγωγού προσαγωγής
και επιστροφής μιας εγκατάστασης ηλιακού συστήματος πίεσης ή
ενός άλλου εξωτερικού καυστήρα στο δοχείο μπόιλερ. Το κιτ
περιλαμβάνει δύο θερμομονωτικούς κυματοειδείς σωλήνες, οι οποίοι
συνδέονται με ένα περικόχλιο-ρακόρ στις συνδέσεις του δοχείου
μπόιλερ. Στο άλλο άκρο των κυματοειδών σωλήνων υπάρχει ένας
εκάστοτε προσαρμογέας για διαφορετικά μεγέθη σύνδεσης του
αγωγού προσαγωγής και επιστροφής.

B

▪ Ξεπλύνετε τους αγωγούς πριν την πλήρωση του
εναλλάκτη θερμότητας.
▪ Τοποθετήστε το φίλτρο ρύπων στην εισαγωγή κρύου
νερού (π.χ. SAS 1 ή SAS 2).

Πίν. 4-4

4.5.4

Αν το Daikin Altherma EHS(X/H) συνδεθεί σε αγωγό
παροχής κρύου νερού, στον οποίο χρησιμοποιούνται
σωληνώσεις από χάλυβα, μπορεί να εισέλθουν ρινίσματα
στον εναλλάκτη θερμότητας με σερπαντίνα ανοξείδωτου
χάλυβα και να παραμείνουν εκεί. Κάτι τέτοιο οδηγεί σε
ζημιές διάβρωσης από επαφή και επομένως σε διαρροές.

A

Αν στον εναλλάκτη θερμότητας για πλήρωση μπόιλερ
ηλιακού συστήματος με πίεση (βλ. Κεφ. 4.1, θέση 8 + 9)
συνδέεται ένας εξωτερικός θερμαντήρας (π.χ. λέβητας
ξύλου), μπορεί να υποστεί βλάβη ή να καταστραφεί το
Daikin Altherma EHS(X/H) από μια πολύ υψηλή
θερμοκρασία προσαγωγής σε αυτές τις συνδέσεις.
▪ Περιορίστε τη θερμοκρασία προσαγωγής του
εξωτερικού θερμαντήρα μέχρι τους 95 °C.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η εισαγωγή αέρα στο δίκτυο νερού θέρμανσης και μια
ποιότητα του νερού θέρμανσης, η οποία δεν αντιστοιχεί
στις απαιτήσεις σύμφωνα με το κεφ. Απαιτήσεις για το
νερό θέρμανσης, μπορεί να οδηγήσουν σε διάβρωση. Τα
υπάρχοντα προϊόντα διάβρωσης (σωματίδια) μπορεί να
επιβαρύνουν τις αντλίες και τις βαλβίδες και να οδηγήσουν
σε λειτουργικές βλάβες.
▪ Οι συσκευές δεν επιτρέπεται να συνδέονται σε
εύκαμπτους αγωγούς ανοικτής διάχυσης.
▪ Για αγωγούς πόσιμου νερού, τηρείτε τους κανονισμούς του
EN 806, του DIN 1988, και το ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο για τις
εγκαταστάσεις πόσιμου νερού.
▪ Για να μπορέσει να αποφευχθεί ένας αγωγός κυκλοφορίας,
εγκαταστήστε το Daikin Altherma EHS(X/H) κοντά στο σημείο
τροφοδότησης. Αν ένας αγωγός κυκλοφορίας είναι οπωσδήποτε
απαραίτητος, τότε πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τα
σχεδιαγράμματα στο κεφ. Κεφ. 6.1.

Εικόνα 4-26Κιτ σύνδεσης P για τύπους μονάδων Biv
Θέση

Περιγραφή

A

Σύνδεση για προσαγωγή (κόκκινο)

B

Σύνδεση για επιστροφή (μπλε)
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4.6.1

Σύνδεση υδραυλικών αγωγών
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
Σε θερμοκρασίες ζεστού νερού που υπερβαίνουν τους
65 °C υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Αυτό είναι πιθανό στη
χρήση ηλιακής ενέργειας σε συνδεδεμένο εξωτερικό
θερμαντήρα, όταν η προστασία κατά της λεγεωνέλλας είναι
ενεργή ή η προδιαγραφόμενη θερμοκρασία ζεστού νερού
έχει ρυθμιστεί να είναι μεγαλύτερη από 65 °C.
▪ Τοποθετήστε προστασία από εγκαύματα (αυτόματη
διάταξη ανάμιξης ζεστού νερού (π.χ. VTA32).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Daikin Altherma EHS(X/H) είναι εξοπλισμένο με
αισθητήρα πίεσης. Η πίεση της εγκατάστασης
παρακολουθείται ηλεκτρονικά και μπορεί να εμφανιστεί σε
ενεργοποιημένη συσκευή.
Ωστόσο, συνιστούμε την εγκατάσταση ενός μηχανικού
μανομέτρου π.χ. ανάμεσα στο Daikin Altherma EHS(X/H)
και στο δοχείο διαστολής μεμβράνης.

Εικόνα 4-28Σύνδεση προς τα πίσω: Υποστηρίξτε τους υδραυλικούς
αγωγούς
5

▪ Συναρμολογήστε το μανόμετρο με τέτοιον τρόπο ώστε
να είναι καλά ορατό κατά την πλήρωση.
1

Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης κρύου νερού (έως 6 bar).

▪ Τυχόν διαρρέων ατμός ή νερό θα πρέπει να μπορεί να
καθοδηγηθεί σε κατάλληλο αγωγό εκκένωσης με σταθερή κλίση
και αντοχή στον παγετό, χωρίς κινδύνους και με συνεχή
επιτήρηση.

▪ Για υψηλότερες πιέσεις στον αγωγό νερού χρήσης,
τοποθετήστε έναν μειωτήρα πίεσης.
2

Συνδέστε τον αγωγό εκκένωσης στη βαλβίδα υπερπίεσης
ασφαλείας και στο δοχείο διαστολής μεμβράνης σύμφωνα με το
EN 12828.

Στερεώστε το υδραυλικό μπλοκ με ένα κατσαβίδι.

▪ Δρομολογήστε τον αγωγό έτσι ώστε μετά τη συναρμολόγηση το
κάλυμμα του Daikin Altherma EHS(X/H) να μπορεί να
τοποθετηθεί χωρίς προβλήματα.
▪ Ελέγξτε την έδραση του εύκαμπτου σωλήνα εκροής στη
βαλβίδα υπερπίεσης ασφαλείας. Αν χρειαστεί, συνδέστε και
τοποθετήστε έναν δικό σας εύκαμπτο σωλήνα.
6

Συνδέστε το δοχείο διαστολής μεμβράνης.
▪ Συνδέστε ένα δοχείο διαστολής μεμβράνης επαρκώς
διαστασιοποιημένο και προρυθμισμένο για την εγκατάσταση
θέρμανσης. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει κανένα υδραυλικό
φράγμα ανάμεσα στον καυστήρα και τη βαλβίδα ασφαλείας.
▪ Τοποθετήστε το δοχείο διαστολής μεμβράνης σε ελεύθερο
σημείο (συντήρηση, αντικατάσταση μερών).

Εικόνα 4-27Στερεώστε το υδραυλικό μπλοκ κατά τη σύνδεση προς τα
επάνω (αριστερά) ή τη σύνδεση προς τα πίσω (δεξιά)
3

Συνδέστε υδραυλικά τις συνδέσεις στο Daikin Altherma EHS(X/
H).
▪ Μπορείτε να βρείτε τη θέση των συνδέσεων θέρμανσης στο
κεφ. Κεφ. 4.1.
▪

7

Μονώστε τις σωληνώσεις προσεκτικά για την αποφυγή
απωλειών θερμότητας και σχηματισμού συμπυκνώματος (πάχος
μόνωσης τουλάχιστον 20 mm).
–

Ασφάλεια έλλειψης νερού: Η παρακολούθηση της πίεσης
και της θερμοκρασίας του συστήματος ρύθμισης
απενεργοποιεί με ασφάλεια το Daikin Altherma EHS(X/H)
όταν δεν υπάρχει νερό και το ασφαλίζει. Κατασκευαστικά δεν
απαιτείται επιπλέον ασφάλεια έλλειψης νερού.

–

Αποφυγή ζημιών από επικαθίσεις και διάβρωση: Βλ.
κεφ. Κεφ. 1.2.5

Τηρείτε την προδιαγραφόμενη ροπή σύσφιξης (βλ.
κεφ. Κεφ. 10.3)

▪ Δρομολογήστε τον αγωγό έτσι ώστε μετά τη συναρμολόγηση το
κάλυμμα του Daikin Altherma EHS(X/H) να μπορεί να
τοποθετηθεί χωρίς προβλήματα.
▪ Πραγματοποιήστε τη σύνδεση νερού για πλήρωση και
συμπλήρωση σύμφωνα με το EN 1717/EN 61770, για να
παρεμποδιστεί σίγουρα τυχόν ακαθαρσίες στο πόσιμο νερό
μέσω επιστροφής.
4

Σε υποδοχές ευθυγραμμισμένες προς τα πίσω: Υποστηρίξτε
κατάλληλα τους υδραυλικούς αγωγούς σύμφωνα με τις χωρικές
συνθήκες.

Εικόνα 4-29Σύνδεση δοχείου διαστολής μεμβράνης
Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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4
4.6.2
1

Σύνδεση εκροής

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής με το τεμάχιο σύνδεσης
εύκαμπτου σωλήνα για υπερχείλιση ασφαλείας (Εικόνα 3-1,
θέση 23).
–

Χρησιμοποιήστε διαφανή εύκαμπτο σωλήνα εκροής (το νερό
που εκρέει πρέπει να είναι ορατό).

–

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής σε εγκατάσταση
αποχέτευσης με κατάλληλες διαστάσεις.

–

Ο εύκαμπτος σωλήνας εκροής δεν θα πρέπει να διαθέτει
μηχανισμό διακοπής ροής.

Τοποθέτηση και εγκατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο περίβλημα του συστήματος ελέγχου του Daikin
Altherma EHS(X/H) μπορεί να προκύψουν υψηλές
θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει την αύξηση της θερμοκρασίας στα
ηλεκτροφόρα σύρματα λόγω της αυτόματης θέρμανσής
τους κατά τη λειτουργία. Αυτοί οι αγωγοί πρέπει λοιπόν να
έχουν θερμοκρασία συνεχόμενης χρήσης 90 °C.
▪ Για τις ακόλουθες συνδέσεις, χρησιμοποιήστε μόνο
καλώδια με θερμοκρασία συνεχόμενης χρήσης ≥ 90 °C:
Εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας και προαιρετικός
εξοπλισμός: Ηλεκτρικός εφεδρικός θερμαντήρας
(EKBUxx)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό
δίκτυο του Daikin Altherma EHS(X/H), θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών του ή από κάποιο άτομο με
αντίστοιχα προσόντα, για την αποφυγή κινδύνων.
Όλες οι ηλεκτρολογικές ρυθμιστικές διατάξεις και διατάξεις
ασφαλείας του Daikin Altherma EHS(X/H) έχουν συνδεθεί, ελεγχθεί
και είναι έτοιμες για λειτουργία. Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο
είναι επικίνδυνες και δεν επιτρέπονται. Την ευθύνη για τυχόν
προκύπτουσες βλάβες/φθορές αναλαμβάνει ο φορέας
εκμετάλλευσης.

Εικόνα 4-30Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα εκροής

4.7

Ηλεκτρική σύνδεση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και θανάσιμων τραυματισμών
και εγκαυμάτων κατά το άγγιγμα των ηλεκτρικών μερών.
▪ Πριν από τις εργασίες σε ηλεκτροφόρα εξαρτήματα,
αποσυνδέετε όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα της
εγκατάστασης από την παροχή ρεύματος
(απενεργοποίηση εξωτερικού κεντρικού διακόπτη,
αποσύνδεση ασφάλειας) και ασφαλίστε τα από ακούσια
επανενεργοποίηση.
▪ Η δημιουργία της ηλεκτρικής σύνδεσης και οι εργασίες
σε ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να εκτελούνται
αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό με
ηλεκτροτεχνική εκπαίδευση τηρώντας παράλληλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες, καθώς και τους
κανονισμούς της επιχείρησης ηλεκτρισμού και τις
οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
▪ Μην προβαίνετε ποτέ σε τροποποιήσεις των βυσμάτων
ή λοιπών ηλεκτροτεχνικών εξαρτημάτων εξοπλισμού.
▪ Τα καλύμματα των συσκευών και τα καλύμματα
συντήρησης πρέπει να τοποθετούνται ξανά αμέσως
μετά το τέλος των εργασιών.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444030_00 – 07/2018 – EL
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4-8 kW

L
N
PE

Type
ERGA04DAV3
ERGA06DAV3
ERGA08DAV3
ERGA04DAV3A
ERGA06DAV3A
ERGA08DAV3A

V3

≥ 2,5
≥ 2,5
≥4
≥ 2,5
≥ 2,5
≥ 2,5

mm²

1
2
3
PE

Fuse

RCD (FI)

Fuse
20 A
20 A
25 A
16 A
16 A
16 A

L1

90°C

TA

L3 N PE

PZ

HT/NT

SG

EBA

EXT

1 mm² / sig

1,5 mm² / 230V

0,75 mm² / sig

0,75 mm² / sig

0,75 mm² / sig

0,75 mm² / sig

2,5 mm² / 230V / < 30 m

L2

Power surge category III

V3 1N ~ 230V

PE
N
L

EVU
GND

GND

Smart
Grid

EBA
GND

EXT
GND

L
N
COM

Fuse 1A

RCD (FI)

XTA1
XAG1
J8
J8
J8
J8
J14

RTX - EHS
RoCon BM2C

230V

CAN-H
CAN-L
CAN-VCC
CAN-GND

PE N

GND

GND

0,75 mm² / sig / 230 V

A1
A
A2

0,75 - 1,5 mm² / sig

0,75 mm² / sig

1,5 mm² / 230 V

90°C

?

400V

PE
N
L1

L1
L2
L3
N
PE

2,5 mm² / 400 V

L3 N PE

BU
BU
BU
BU

L2

2,5 mm² / 230 V

L1

Power surge category III

EKBUxx 1N ~ 230V

1KW - 3KW

BU L1
BU N
PE

X1
X1
J6

24
J3
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J13

PE N

L1

1N ~ 230V

L1

L2

EHS157034
EHS157068

AUX

RT

Fuse 16A

L3 RCD (FI)

Fuse 16A

L3 RCD (FI)

Power surge category III

L2

Power surge category III

EKBUxx 3N ~ 400V

≤ 9KW

4.7.1

J16

4
Τοποθέτηση και εγκατάσταση

Γενικό διάγραμμα συνδέσεων

Εικόνα 4-31Γενικό διάγραμμα συνδέσεων - για ηλεκτρική σύνδεση κατά την εγκατάσταση της συσκευής (λεζάντες και αντιστοίχιση συνδέσεων της
πλακέτας κυκλώματος, βλέπε Κεφ. 10.5)

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444030_00 – 07/2018 – EL

4
4.7.2
X1

Τοποθέτηση και εγκατάσταση

Θέση των πλακετών κυκλώματος και των
πλακετών ακροδεκτών
1

RTX-EHS

XTA1
XAG1

A1P

Εικόνα 4-33Διέλευση καλωδίων

RoCon BM2C

6

Δημιουργήστε ηλεκτρικές συνδέσεις σύμφωνα με το Κεφ. 4.7.1
και τις ακόλουθες ενότητες

7

Για όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα με το Daikin
Altherma EHS(X/H), πρέπει να τοποθετηθεί εξωτερικά του
περιβλήματος του συστήματος ελέγχου ένα ανακουφιστικό
καταπόνησης μέσω του δεματικού καλωδίων (βήμα 1 - 3, Εικόνα
4-34).

2
RoCon+ HP
Εικόνα 4-32Θέση των πλακετών κυκλώματος και των πλακετών
ακροδεκτών (Λεζάντες, βλ. Κεφ. 10.5)

4.7.3

Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου

Στο εσωτερικό της συσκευής είναι συνδεδεμένο ένα εύκαμπτο
καλώδιο για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.
1

Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας (~230 V, 50 Hz).

2

Διακόψτε την παροχή ρεύματος στα συγκεκριμένα κουτιά
διακλάδωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης της κατοικίας.

3

Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου του Daikin
Altherma EHS(X/H) στο κουτί διακλάδωσης της ηλεκτρικής
εγκατάστασης της κατοικίας μέσω ενός κεντρικού διακόπτη (δεν
παρέχεται) για αποσύνδεση σε όλους τους πόλους από το
ηλεκτρικό δίκτυο (διάταξη αποσύνδεσης σύμφωνα με το
EN 60335-1). Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή.

4.7.4

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την
ηλεκτρική σύνδεση

1

Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας.

2

Θέστε τον διακόπτη ισχύος σε "Απενεργοποίηση".

3

Διακόψτε την παροχή ρεύματος στους σχετικούς αυτόματους
μηχανισμούς ασφαλείας στα κουτιά διακλάδωσης της ηλεκτρικής
εγκατάστασης της κατοικίας.

4

Ανοίξτε το περίβλημα του συστήματος ρύθμισης (βλ. Κεφ. 4.4.4).

5

Τοποθετήστε το καλώδιο μέσω μίας από τις διελεύσεις
καλωδίων στο εσωτερικό του περιβλήματος του συστήματος
ελέγχου. Κατά την κοπή και την τοποθέτηση καλωδίων που
πρέπει να συνδεθούν, προσέχετε ώστε το περίβλημα του
συστήματος ελέγχου να μπορεί να τεθεί στη λειτουργία σέρβις
χωρίς τάση.

Εικόνα 4-34Τοποθέτηση και έλεγχος ανακουφιστικού καταπόνησης
8

Ελέγξτε την ισχύ συγκράτησης του ανακουφιστικού
καταπόνησης (βήμα 4, Εικόνα 4-34).

9

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης: Κλείστε ξανά το
περίβλημα του συστήματος ελέγχου και θέστε το ξανά στην
κανονική θέση, εάν είναι απαραίτητο.

4.7.5

Σύνδεση εξωτερικής μονάδας αντλίας
θερμότητας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για αυτά τα εξαρτήματα υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες,
μ. ά. υποδείξεις για την τοποθέτηση και για τη λειτουργία.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444030_00 – 07/2018 – EL

1

Ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης στο κεφ. Κεφ. 4.7.4.

2

Συνδέστε την εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας στην
πλακέτα ακροδεκτών XAG1 (βλ. ενότητα Εικόνα 4-35).

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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4

Τοποθέτηση και εγκατάσταση
X1M
L
1
L

1

N

2

COM

3

PE

PE

N

2

COM
3

Ο τρόπος λειτουργίας επενεργεί στο άμεσο κύκλωμα του Daikin
Altherma EHS(X/H), αλλά και σε όλα τα άλλα κυκλώματα θέρμανσης
που συνδέονται προαιρετικά σε αυτήν τη συσκευή.
Αν έχουν ενεργοποιηθεί ειδικές λειτουργίες, όπως π.χ. "48h
Emergency Operation", η είσοδος δεν αξιολογείται.

Εικόνα 4-35Σύνδεση εξωτερικής μονάδας αντλίας θερμότητας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατά την απενεργοποίηση της εξωτερικής μονάδας αντλίας
θερμότητας μέσω διακόπτη με βάση τις προδιαγραφές της
επιχείρησης ηλεκτρισμού (EVU), η εσωτερική μονάδα
Daikin Altherma EHS(X/H) δεν απενεργοποιείται.

4.7.6

Εικόνα 4-36Σύνδεση επαφής μεταγωγής EXT
Τρόπος λειτουργίας

Αντίσταση RV

Ανοχή

Standby

< 680 Ω

± 5%

Heating

1200 Ω

Reducing

1800 Ω

Summer

2700 Ω

Automatic 1

4700 Ω

Automatic 2

8200 Ω

Σύνδεση αισθητήρα εξωτερικής
θερμοκρασίας (προαιρετικά)

Η εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας διαθέτει έναν
ενσωματωμένο αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, ο οποίος
χρησιμοποιείται στο σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής
σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες με λειτουργία προστασίας από
παγετό. Με τον προαιρετικό αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, το
σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής σύμφωνα με τις
καιρικές συνθήκες μπορεί να βελτιστοποιηθεί περαιτέρω.

Πίν. 4-6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε τιμές αντίστασης μεγαλύτερες της τιμής για το
"Automatic 2", δεν λαμβάνεται υπόψη η είσοδος.

▪ Επιλέξτε ένα σημείο τοποθέτησης με περίπου το ένα τρίτο του
ύψους του κτιρίου (ελάχιστη απόσταση από το δάπεδο: 2 m) στην
πιο κρύα πλευρά του κτιρίου (Βόρεια ή Βορειοανατολικά).
Συγχρόνως, αποφεύγετε τη γειτνίαση με πηγές τρίτες θερμότητας
(καμινάδες, αεραγωγοί), καθώς και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Λόγω της ενσωματωμένης λειτουργίας [Heating support
(HZU)] στο σύστημα ρύθμισης RoCon+ HP (βλέπε οδηγίες
λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης) δεν είναι δυνατή η
σύνδεση της σύνδεσης EXT στη σύνδεση της επαφής
διακοπής καυστήρα της ηλιακής εγκατάστασης.

▪ Τοποθετείτε τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας έτσι που η
έξοδος καλωδίου να έχει φορά προς τα κάτω (εμποδίζεται η
είσοδος υγρασίας).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η παράλληλη διάταξη των καλωδίων αισθητήρα και
δικτύου εντός του αγωγού εγκατάστασης μπορεί να
οδηγήσει σε σημαντικές βλάβες στην κανονική λειτουργία
του Daikin Altherma EHS(X/H).
▪ Τοποθετείτε το καλώδιο αισθητήρα πάντα ξεχωριστά.
1

Συνδέστε τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας σε δίκλωνο
καλώδιο αισθητήρα (ελάχιστη διατομή 1 mm2).

2

Καλώδιο αισθητήρα για Daikin Altherma EHS(X/H) τοποθέτηση.

3

Ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης στο Κεφ. 4.7.4.

4

Συνδέστε το καλώδιο αισθητήρα στην πλακέτα ακροδεκτών
XTA1 (βλέπε Κεφ. 4.7.2).

5

Στο σύστημα ρύθμισης RoCon+ HP θέστε την παράμετρο
[Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας] στο "On" [→ Κύριο
μενού → Διαμόρφωση → Αισθητήρες].

4.7.7

Τιμές αντίστασης για την αξιολόγηση του σήματος EXT

4.7.8

Εξωτερική απαίτηση ανάγκης (EBA)

Μέσω της σύνδεσης της επαφής μεταγωγής EBA στο Daikin
Altherma EHS(X/H) (Εικόνα 4-37) και της αντίστοιχης
παραμετροποίησης στο σύστημα ρύθμισης RoCon+ HP, μπορεί να
δημιουργηθεί μια απαίτηση για θερμότητα μέσω εξωτερικής επαφής
μεταγωγής. Εάν η επαφή μεταγωγής κλείσει, τότε το Daikin Altherma
EHS(X/H) τίθεται στη λειτουργία θέρμανσης. Η θερμοκρασία
προσαγωγής ρυθμίζεται στη θερμοκρασία η οποία έχει οριστεί στην
παράμετρο [Inflow temperature heating operation], [→ Κύριο μενού
→ Διαμόρφωση → Θέρμανση].
Η επαφή μεταγωγής EBA έχει προτεραιότητα σε σχέση με μια
απαίτηση από τον θερμοστάτη χώρου.
Στη λειτουργία ψύξης, στη λειτουργία Stand-by, στη χειροκίνητη
λειτουργία και στη θερινή λειτουργία, η επαφή μεταγωγής δεν
αξιολογείται. Επιπλέον δεν λαμβάνονται υπόψη τα όρια θέρμανσης.

Εξωτερική επαφή μεταγωγής

Με τη σύνδεση μιας εξωτερικής επαφής μεταγωγής (Εικόνα 4-36),
μπορεί να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του Daikin Altherma EHS(X/
H).
Μέσω της τιμής αντίστασης που αλλάζει, αλλάζει και ο τρέχων
τρόπος λειτουργίας (Πίν. 4-6). Η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας
λειτουργεί μόνο εφόσον είναι κλειστή η εξωτερική επαφή μεταγωγής.

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος δημιουργίας σπινθηρισμών τάσης.
▪ Οι συνδέσεις της πλακέτας κυκλώματος RTX-EHS δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με την
ενεργοποίηση της τάσης δικτύου (~230 V) και της
χαμηλής τάσης ασφαλείας (SELV = "Safety Extra Low
Voltage").

Εικόνα 4-37Σύνδεση επαφής μεταγωγής ΕΒΑ

4.7.9

Σύνδεση εξωτερικού καυστήρα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για να συνδέσετε έναν εξωτερικό καυστήρα, είναι
απαραίτητο να εγκαταστήσετε το σετ σύνδεσης για
εξωτερικούς καυστήρες. (βλέπε Κεφ. 4.5).

Για την υποστήριξη της θέρμανσης ή ως εναλλακτική ενός
ηλεκτρικού εφεδρικού θερμαντήρα, μπορεί να συνδεθεί ένας
εξωτερικός καυστήρας (π.χ. λέβητας υγραερίου ή πετρελαίου) στο
Daikin Altherma EHS(X/H). Για να συνδέσετε έναν εξωτερικό
καυστήρα, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε το σετ σύνδεσης για
εξωτερικούς καυστήρες (βλέπε Κεφ. 4.5).
Η θερμότητα που μεταφέρεται από τον εξωτερικό καυστήρα πρέπει
να τροφοδοτεί το νερό χωρίς πίεση στο μπόιλερ του Daikin Altherma
EHS(X/H).
▪ Πραγματοποιήστε την υδραυλική σύνδεση σύμφωνα με μία από
τις δύο παρακάτω δυνατότητες σύνδεσης:
▪

χωρίς πίεση μέσω των συνδέσεων (προσαγωγή και
επιστροφή ηλιακού συστήματος) του μπόιλερ ζεστού νερού

▪

σε τύπους μονάδων Daikin Altherma EHS(X/H) …Biv,
μέσω του ενσωματωμένου εναλλάκτη θερμότητας ηλιακού
συστήματος με πίεση.
▪ Τηρείτε τις υποδείξεις για υδραυλικές συνδέσεις (βλέπε Κεφ.
1.2)
▪ Παραδείγματα για την υδραυλική σύνδεση (βλέπε Κεφ. 6).

Η απαίτηση του εξωτερικού καυστήρα ενεργοποιείται μέσω ρελέ
στην πλακέτα κυκλώματος RTX-EHS (βλέπε Εικόνα 4-38). Η
ηλεκτρική σύνδεση στο Daikin Altherma EHS(X/H) είναι δυνατή ως
εξής,
▪ Ο εξωτερικός καυστήρας διαθέτει μια σύνδεση επαφής μεταγωγής
χωρίς δυναμικό για την απαίτηση για θερμότητα:
▪ Σύνδεση στο K3, εάν ο εξωτερικός καυστήρας αναλαμβάνει τη
θέρμανση νερού και την υποστήριξη θέρμανσης (ρύθμιση
παραμέτρου [Διαμορφ. εξωτερικής πηγής θερμότητας] =
"2" [→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις → Εξωτ. πηγή])
ή
▪ Σύνδεση στο K1 και K3, εάν χρησιμοποιούνται δύο εξωτερικοί
καυστήρες (ρύθμιση παραμέτρου [Διαμορφ. εξωτερικής πηγής
θερμότητας] = "3" [→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις → Εξωτ.
πηγή]). Με αυτόν τον τρόπο, το K1 ενεργοποιεί τον εξωτερικό
καυστήρα (π.χ. λέβητα υγραερίου ή πετρελαίου) για την
υποστήριξη της θέρμανσης και το K3 τον εξωτερικό καυστήρα
(EKBUxx) για τη θέρμανση νερού.
ή
▪ Σύνδεση στη σύνδεση AUX A (βλέπε Κεφ. 4.7.13)

Εικόνα 4-38Σύνδεση στην πλακέτα κυκλώματος RTX-EHS
1

Η κατάλληλη ηλεκτρική σύνδεση περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες
οδηγίες εγκατάστασης του εξωτερικού καυστήρα.

2

Τοποθετήστε το σετ σύνδεσης για εξωτερικό καυστήρα (βλέπε
Κεφ. 4.5).

3

Δημιουργήστε κατάλληλες συνδέσεις στην πλακέτα κυκλώματος
RTX-EHS του σετ σύνδεσης (βλέπε Εικόνα 4-38).

4

Στερεώστε στο σετ σύνδεσης τα καλώδια που κατευθύνονται
από έξω μέσα στο σετ σύνδεσης με τη βοήθεια των
παρεχόμενων κλιπ ανακούφισης καταπόνησης και δεματικών
καλωδίων (βλέπε βήματα 7 και 8 στο Κεφ. 4.7.4).

4.7.10

Σύνδεση θερμοστάτη χώρου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για αυτά τα εξαρτήματα υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες,
μ. ά. υποδείξεις για την τοποθέτηση και για τη λειτουργία.

▪ Ο εξωτερικός καυστήρας μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μέσω της
τάσης δικτύου: σύνδεση (~230 V, μέγιστο φορτίο 3000 W) σε K1
και K3.
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Σε ολόκληρο το σύστημα RoCon μπορούν να συνδεθούν έως 16
συσκευές με συνολικό μήκος καλωδίων έως 800 m.
Ρυθμιστής χώρου EHS157034
Για την απομακρυσμένη ρύθμιση των τρόπων λειτουργίας και των
ονομαστικών θερμοκρασιών χώρου από έναν άλλον χώρο μπορεί
να συνδεθεί για κάθε κύκλωμα θερμότητας ένας ξεχωριστός
ρυθμιστής χώρου EHS157034.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αυτό το εξάρτημα διαθέτει ξεχωριστές οδηγίες
εγκατάστασης. Υποδείξεις ρύθμισης και χειρισμού, βλέπε
σχετικές οδηγίες συστήματος ρύθμισης.
Μονάδα μείκτη EHS157068
Στο Daikin Altherma EHS(X/H) μπορεί να συνδεθεί η μονάδα μείκτη
EHS157068 (βύσμα πλακέτας J13), που ρυθμίζεται μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος ρύθμισης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αυτό το εξάρτημα διαθέτει ξεχωριστές οδηγίες
εγκατάστασης. Υποδείξεις ρύθμισης και χειρισμού, βλέπε
σχετικές οδηγίες συστήματος ρύθμισης.

Εικόνα 4-39Σύνδεση με ενσύρματο θερμοστάτη χώρου (RT = Daikin
EKRTW)

Πύλη διαδικτύου EHS157056
Μέσω της προαιρετικής πύλης EHS157056,το σύστημα ρύθμισης
μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατός
ο τηλεχειρισμός του Daikin Altherma EHS(X/H) με κινητό τηλέφωνο
(μέσω εφαρμογής).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αυτό το εξάρτημα διαθέτει ξεχωριστές οδηγίες
εγκατάστασης. Υποδείξεις ρύθμισης και χειρισμού, βλέπε
σχετικές οδηγίες συστήματος ρύθμισης.

4.7.12

Σύνδεση HP convector
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για αυτά τα εξαρτήματα υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες,
μ. ά. υποδείξεις για την τοποθέτηση και για τη λειτουργία.

▪ Ηλεκτρική σύνδεση του HP convector με τον παρακάτω πρόσθετο
εξοπλισμό, σύμφωνα με τη Εικόνα 4-41 ως κατευθυνόμενη επαφή
(θέρμανση/ψύξη) στη βασική μονάδα.
Εικόνα 4-40Σύνδεση με ασύρματο θερμοστάτη χώρου (RT-E =
Daikin EKRTR)

4.7.11

Σύνδεση προαιρετικών στοιχείων
συστήματος

Οι προαιρετικές συσκευές RoCon πρέπει να είναι συνδεδεμένες με
το Daikin Altherma EHS(X/H) μέσω ενός 4-κλωνου καλωδίου
διαύλου CAN (σύνδεση J13).

▪ Τοποθετήστε και συνδέστε ενδεχ. 2-οδική βαλβίδα (2UV) (HPCRP 14 20 13) στο HP convector. Ρυθμίστε το σύστημα ρύθμισης
έτσι ώστε η 2-οδική βαλβίδα (2UV) να μπλοκάρεται όταν δεν
υπάρχει απαίτηση αυτής της συσκευής.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας (θέρμανση/ψύξη) γίνεται
μόνο στο Daikin Altherma EHS(X/H).

Για αυτόν το λόγο, συνιστούμε θωρακισμένα καλώδια με τις εξής
ιδιότητες:
▪ Τυποποίηση σύμφωνα με το ISO 11898, UL/CSA τύπος CMX (UL
444)
▪ Εξωτερικός μανδύας από PVC με αντοχή στη φωτιά σύμφωνα με
το IEC 60332-1-2
▪ Έως 40 m ελάχιστη διάμετρος 0,75 mm2. Με αυξανόμενο μήκος
απαιτείται μεγαλύτερη διάμετρος καλωδίου.
Για τη σύνδεση καλωδίων CAN-Bus πολλών συσκευών RoCon
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κουτιά διακλάδωσης του εμπορίου.
Να προσέχετε την ξεχωριστή εγκατάσταση των αγωγών δικτύου,
αισθητήρων και διαύλου δεδομένων. Χρησιμοποιείτε μόνο κανάλια
καλωδίων με διαχωριστικά στελέχη ή ξεχωριστά κανάλια καλωδίων
με απόσταση τουλάχιστον 2 cm. Επιτρέπονται οι διασταυρώσεις
καλωδίων.
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Εικόνα 4-43Σύνδεση επαφής μεταγωγής (έξοδος AUX)

Εικόνα 4-41Σύνδεση του HP convector (μέγ. 2) στο Daikin Altherma
EHS(X/H)

Τα ρελέ που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παραλλαγή 2
(ενεργοποιημένη ισχύς > 15 W) πρέπει να είναι κατάλληλα για
διάρκεια ενεργοποίησης 100%.
Σε αυτές τις συσκευές οι ακροδέκτες σύνδεσης B+B1 δεν είναι
κατειλημμένοι ή προορίζονται για πρόσθετες λειτουργίες.
Τα ρελέ που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την έκδοση 2
(ενεργοποιημένη απόδοση > 15 W) πρέπει να είναι κατάλληλα για
100 % διάρκεια ενεργοποίησης.
Η κατευθυνόμενη επαφή A-A1-A2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί π. χ.
για το σύστημα ελέγχου του καυστήρα σε δυαδικές εγκαταστάσεις
θέρμανσης από Daikin Altherma EHS(X/H) και λέβητες πετρελαίου ή
υγραερίου. Παραδείγματα για την υδραυλική σύνδεση συστήματος
περιγράφονται στο Κεφ. 6.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εάν έχει συνδεθεί ο λέβητας θερμικής αξίας A2 F ή G-plus,
πρέπει να ρυθμιστεί η παράμετρος [AUX switching
function] και η παράμετρος [AUX time] ανάλογα με την
επιθυμητή λειτουργία [→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις
→ Είσοδοι/έξοδοι].
Βλ. οδηγίες λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης →
Κεφάλαιο Ρυθμίσεις παραμέτρων.
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση
και τις συναφείς ρυθμίσεις παραμέτρων για τέτοιες
δυαδικές εγκαταστάσεις θέρμανσης μπορείτε να βρείτε στο
διαδίκτυο (www.daikin.com) ή από το κέντρο
εξυπηρέτησης.

Εικόνα 4-42Σύνδεση του HP convector (ελάχ. 3) στο Daikin Altherma
EHS(X/H)

4.7.13

Σύνδεση επαφών μεταγωγής (έξοδοι
AUX)

Οι επαφές μεταγωγής (έξοδοι AUX) μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για διάφορες παραμετροποιήσιμες λειτουργίες.
Η κατευθυνόμενη επαφή A-A1-A2 ενεργοποιείται από τις συνθήκες
που έχουν ρυθμιστεί στην παράμετρο [AUX switching function]
[→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις → Είσοδοι/έξοδοι] (βλέπε οδηγίες
λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης).

4.7.14

Σύνδεση χαμηλής χρέωσης ηλεκτρικού
δικτύου (HT/NT)

Εάν η εξωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη σε μια σύνδεση χαμηλής
χρέωσης ηλεκτρικού δικτύου, η επαφή μεταγωγής S2S χωρίς
δυναμικό του δέκτη, η οποία αξιολογεί το σήμα εισόδου χαμηλής
χρέωσης που εκπέμπεται από την επιχείρηση ηλεκτρισμού, πρέπει
να συνδεθεί στο βύσμα J8, σύνδεση EVU στην πλακέτα κυκλώματος
RoCon BM2C (βλ. Εικόνα 4-44).
Κατά τη ρύθμιση της παραμέτρου [λειτουργία HT/NT] > 0 [→ Κύριο
μενού → Ρυθμίσεις → Είσοδοι/έξοδοι], ορισμένα εξαρτήματα του
συστήματος απενεργοποιούνται σε περιόδους υψηλής χρέωσης (βλ.
οδηγίες λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης).
Συνηθίζονται οι εξής τύποι σύνδεσης χαμηλής χρέωσης ηλεκτρικού
δικτύου:
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▪ Τύπος 1: Με αυτό τον τρόπο σύνδεσης χαμηλής χρέωσης
ηλεκτρικού δικτύου, η τροφοδοσία ρεύματος προς την εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας δεν διακόπτεται.

Θέση

Περιγραφή

1

Πίνακες συνδέσεων δικτύου για σύνδεση χαμηλής
χρέωσης ηλεκτρικού δικτύου

2

Δέκτης για αξιολόγηση του σήματος ελέγχου HT/NT

3

▪ Τύπος 3: Με αυτό τον τρόπο σύνδεσης χαμηλής χρέωσης
ηλεκτρικού δικτύου, η τροφοδοσία ρεύματος προς την εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας διακόπτεται αμέσως.

Τροφοδοσία ρεύματος εξωτερικής μονάδας αντλίας
θερμότητας (για εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας,
βλ. σχετικές οδηγίες εγκατάστασης)

4

Επαφή μεταγωγής χωρίς δυναμικό για εσωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας

Η επαφή μεταγωγής χωρίς δυναμικό S2S μπορεί να εκτελεστεί ως
επαφή μεταγωγής ανοίγματος ή κλεισίματος.

Πίν. 4-8

▪ Για τύπο ως επαφή μεταγωγής ανοίγματος, πρέπει να ρυθμιστεί η
παράμετρος [σύνδεση HT/NT] = 1 [→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις
→ Είσοδοι/έξοδοι]. Όταν η EVU εκπέμπει σήμα χαμηλής
χρέωσης, η επαφή μεταγωγής S2S ανοίγει. Η εγκατάσταση τίθεται
σε "αναγκαστική απενεργοποίηση". Αν το σήμα σταλεί ξανά, η
επαφή μεταγωγής χωρίς δυναμικό S2S κλείνει και η εγκατάσταση
τίθεται ξανά σε λειτουργία.

4.7.15

▪ Τύπος 2: Με αυτό τον τρόπο σύνδεσης χαμηλής χρέωσης
ηλεκτρικού δικτύου, η τροφοδοσία ρεύματος προς την εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας διακόπτεται μετά από ορισμένο
χρονικό διάστημα.

▪ Για τύπο ως επαφή μεταγωγής κλεισίματος, πρέπει να ρυθμιστεί η
παράμετρος [σύνδεση HT/NT] = 0 [→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις
→ Είσοδοι/έξοδοι]. Όταν η EVU εκπέμπει σήμα χαμηλής
χρέωσης, η επαφή μεταγωγής S2S κλείνει. Η εγκατάσταση τίθεται
σε "αναγκαστική απενεργοποίηση". Αν το σήμα σταλεί ξανά, η
επαφή μεταγωγής χωρίς δυναμικό S2S ανοίγει και η εγκατάσταση
τίθεται ξανά σε λειτουργία.
[Σύνδεση HT/NT] = 1

[Σύνδεση HT/NT] = 0

Σύνδεση έξυπνου ρυθμιστή (Smart Grid SG)

Μόλις αυτή η λειτουργία ενεργοποιηθεί μέσω της παραμέτρου
[Smart Grid] = 1 [→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις → Είσοδοι/έξοδοι]
(βλ. οδηγίες λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης), η αντλία
θερμότητας ρυθμίζεται στη θέση Stand-by, σε κανονική λειτουργία ή
λειτουργία με υψηλότερες θερμοκρασίες, ανάλογα με το σήμα της
επιχείρησης ηλεκτρισμού.
Για αυτό, οι επαφές μεταγωγής χωρίς δυναμικό SG1/SG2 του
έξυπνου ρυθμιστή στο βύσμα J8, συνδέσεις Smart Grid και EVU,
πρέπει να συνδεθούν στην πλακέτα κυκλώματος RoCon BM2C
(βλέπε Εικόνα 4-45).
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Smart Grid, η λειτουργία HT/NT
απενεργοποιείται αυτόματα. Ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου
[Modus Smart Grid] η αντλία θερμότητας λειτουργεί διαφορετικά
[→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις → Είσοδοι/έξοδοι] (βλέπε οδηγίες
λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης).

Εικόνα 4-45Σύνδεση Smart Grid

4.8

Σύνδεση ψυκτικού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Λάβετε υπόψη τις οδηγίες εγκατάστασης της εξωτερικής
μονάδας!

4.8.1

Δρομολόγηση αγωγών ψυκτικού
ΠΡΟΣΟΧΗ

Εικόνα 4-44Σύνδεση επαφής μεταγωγής H/NT

Η χρήση αγωγών ψυκτικού που χρησιμοποιούνται ήδη
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.
▪ Μην χρησιμοποιείτε αγωγούς ψυκτικού που έχουν
χρησιμοποιηθεί με άλλο ψυκτικό. Αντικαταστήστε τον
αγωγό ψυκτικού ή καθαρίστε τον προσεκτικά.

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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4
▪ Ελέγξτε εάν το τόξο ελαιοπαγίδας είναι απαραίτητο.

4.8.2

Τοποθέτηση και εγκατάσταση

Πλήρωση δοκιμής πίεσης και
κυκλώματος ψυκτικού

▪ Απαιτείται εάν το Daikin Altherma EHS(X/H) δεν είναι
εγκατεστημένο σε επίπεδο του εδάφους με την εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας (Εικόνα 4-46, HO ≥ 10 m).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪ Τουλάχιστον ένα τόξο ελαιοπαγίδας πρέπει να εγκατασταθεί για
κάθε διαφορά ύψους 10 m (Εικόνα 4-46, H = απόσταση μεταξύ
τόξων ελαιοπαγίδων).

Το συνολικό σύστημα αντλιών θερμότητας περιέχει
ψυκτικό μέσο με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, τα οποία
αν εκλυθούν μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον.

▪ Το τόξο ελαιοπαγίδας είναι απαραίτητο μόνο στον αγωγό
αερίου.

Τύπος ψυκτικού: R32
Τιμή GWP*: 675

▪ Δρομολογήστε τους αγωγούς με μηχανισμό κύρτωσης και σε
ικανοποιητική απόσταση από τα ηλεκτρικά καλώδια.

*GWP = Global Warming Potential (φαινόμενο
θερμοκηπίου)

▪ Η συγκόλληση στους αγωγούς πρέπει να γίνεται μόνο με μικρή
ροή αζώτου (επιτρέπεται μόνο η σκληρή συγκόλληση).

▪ Εισαγάγετε τη συνολική ποσότητα πλήρωσης του
ψυκτικού στην παρεχόμενη ετικέτα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας (για υποδείξεις, βλ. τις
οδηγίες εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας).

▪ Η θερμομόνωση στα σημεία σύνδεσης πρέπει να τοποθετείται
μόνο μετά από την έναρξη λειτουργίας (για εντοπισμό τυχόν
διαρροών).
▪ Δημιουργήστε συνδέσεις με αναδιπλωμένο χείλος και συνδέστε τις
στις συσκευές (προσέξτε τη ροπή σύσφιξης, βλ. Κεφ. 10.3).

▪ Ποτέ μην αφήνετε να διαφεύγει ψυκτικό μέσο στην
ατμόσφαιρα – εκτελείτε πάντα αναρρόφηση και
ανακύκλωση με κατάλληλη συσκευή ανακύκλωσης.
1

Εκτελέστε τη δοκιμή πίεσης με άζωτο.
▪ Χρησιμοποιήστε άζωτο 4.0 ή με υψηλότερη τιμή.
▪ Το μέγιστο μέχρι 40 bar.

2

Όταν ο εντοπισμός διαρροών ολοκληρωθεί, αδειάστε εντελώς
όλο το άζωτο.

3

Εκκενώστε τους αγωγούς.
▪ Πρέπει να επιτευχθεί απόλυτη πίεση 1 mbar.
▪ Χρόνος: Τουλάχιστον 1 ώρα

4

Ελέγξτε αν απαιτείται πρόσθετο ψυκτικό για τη βασική πλήρωση,
ενδεχομένως προσθέστε ψυκτικό.

5

Ανοίξτε τελείως τις βαλβίδες φραγής στην εξωτερική μονάδα και
σφίξτε τις ελαφρά.

6

Τοποθετήστε ξανά τα καπάκια των βαλβίδων.

7

Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ tDHW1 80 cm και
tDHW2 60 cm έχουν τοποθετηθεί βαθιά.

4.9

Πλήρωση εγκατάστασης

Γεμίζετε το Daikin Altherma EHS(X/H) μόνο μετά την ολοκλήρωση
όλων των εργασιών εγκατάστασης με τη σειρά που αναφέρεται
παρακάτω.

4.9.1
1

Τηρείτε τις υποδείξεις σχετικά με τη σύνδεση νερού (βλ. Κεφ.
4.6) και την ποιότητα νερού.

2

Ρυθμίστε το μηχανικό μανόμετρο (εγκατεστημένο επιτόπου
σύμφωνα με το κεφ. Κεφ. 4.6.1 ή τοποθετήστε το προσωρινά με
εύκαμπτο αγωγό πλήρωσης): Στρέψτε το ρολόι του μανομέτρου
έτσι ώστε η σήμανση ελάχιστης πίεσης να αντιστοιχεί στο ύψος
της εγκατάστασης +2 m (η στήλη ύδατος 1 m αντιστοιχεί σε
0,1 bar).

Εικόνα 4-46Τόξο ελαιοπαγίδας αγωγού ψυκτικού
Θέση

Περιγραφή

A

Εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας

B

Daikin Altherma EHS(X/H)

C

Αγωγός αερίου

D

Αγωγός υγρού

E

Τόξο ελαιοπαγίδας

H

Ύψος μέχρι την 1η ελαιοπαγίδα (μέγ. 10 m)

HO

Διαφορά ύψους μεταξύ εξωτερικής μονάδας αντλίας
θερμότητας και εσωτερικής μονάδας αντλίας
θερμότητας

Πίν. 4-9

Λεζάντα για Εικόνα 4-46
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Έλεγχος ποιότητας νερού και ρύθμιση
μανόμετρου

4.9.2

Πλήρωση του θερμικού μεταλλάκτη
ζεστού νερού

1

Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής του αγωγού παροχής κρύου νερού.

2

Ανοίξτε τους κυκλοφορητές λήψης για το ζεστό νερό ώστε να
μπορεί να ρυθμιστεί η μέγιστη δυνατή ποσότητα λήψης.

3

Μετά την έξοδο του νερού από τους κυκλοφορητές, μην
διακόψετε ακόμα την παροχή κρύου νερού ώστε ο θερμικός
μεταλλάκτης να εξαερωθεί πλήρως και να απομακρυνθούν
τυχόν ακαθαρσίες ή κατάλοιπα.
Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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4
4.9.3

Τοποθέτηση και εγκατάσταση
Πλήρωση δοχείου μπόιλερ

Βλ. Κεφ. 7.2.1.

4.9.4

Πλήρωση εγκατάστασης θέρμανσης

Βλ. Κεφ. 7.2.2.

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έναρξη λειτουργίας

Όταν η θερμοκρασία μπόιλερ είναι μικρότερη από
ορισμένες ελάχιστες τιμές, οι ρυθμίσεις ασφαλείας του
Daikin Altherma EHS(X/H) εμποδίζουν τη λειτουργία της
αντλίας θερμότητας σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ακατάλληλη λειτουργία του Daikin Altherma EHS(X/H)
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική
ακεραιότητα ατόμων και να επηρεάσει τη λειτουργία.

- Εξωτερική θερμοκρασία < -2 °C, ελάχιστη θερμοκρασία
μπόιλερ = 30 °C

▪ Θέση σε λειτουργία του Daikin Altherma EHS(X/H) μόνο
από εκπαιδευμένους τεχνικούς συστημάτων θέρμανσης
εξουσιοδοτημένους από την επιχείρηση παροχής αερίου
ή την επιχείρηση ηλεκτρισμού.

- Εξωτερική θερμοκρασία < 12 °C, ελάχιστη θερμοκρασία
μπόιλερ = 23 °C
Χωρίς εφεδρικό θερμαντήρα:
Το νερό μπόιλερ πρέπει να θερμαίνεται από έναν
εξωτερικό θερμαντήρα στην ελάχιστη απαιτούμενη
θερμοκρασία μπόιλερ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ακατάλληλη λειτουργία του Daikin Altherma EHS(X/H)
μπορεί να οδηγήσει σε υλικές και περιβαλλοντικές ζημίες.

Με εφεδρικό θερμαντήρα (EKBUxx):

▪ Τηρείτε τις υποδείξεις σχετικά με την ποιότητα νερού,
σύμφωνα με το κεφ. Κεφ. 1.2.5.

Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι < 12 °C και η
θερμοκρασία μπόιλερ < 35 °C, ενεργοποιείται αυτόματα ο
εφεδρικός θερμαντήρας (EKBUxx) για να θερμάνει το νερό
του μπόιλερ στους τουλάχιστον 35 °C.

▪ Κατά τη λειτουργία εγκατάστασης πρέπει να ελέγχεται σε
τακτικά διαστήματα η πίεση νερού στο εργοστασιακά
εγκατεστημένο μανόμετρο (πράσινη περιοχή) ή μέσω
ερωτήματος στο σύστημα ρύθμισης (βλέπε παρεχόμενες
οδηγίες ρύθμισης). Διορθώστε ενδεχομένως έπειτα με
συμπλήρωση.

▪ Για να επιταχύνετε τη διαδικασία θέρμανσης με εφεδρικό
θερμαντήρα, ρυθμίστε προσωρινά την παράμετρο
[Διαμορφ. εξωτερικής πηγής θερμότητας] = "1" και την
παράμετρο [Εξωτ. ισχύς ζεστού νερού] στη μέγιστη τιμή
του εφεδρικού θερμαντήρα [→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις
→ Εξωτ. πηγή].

Η ακατάλληλη θέση σε λειτουργία οδηγεί σε ακύρωση της εγγύησης
του κατασκευαστή για τη συσκευή. Αν έχετε απορίες επικοινωνήστε
με τη δική μας τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

5.1

▪ Στο μενού "Χρήστης", επιλέξτε και ενεργοποιήστε την
παράμετρο [1x Hot Water]. Μετά τη θέρμανση,
απενεργοποιήστε ξανά την παράμετρο [→ Κύριο μενού
→ Χρήστης → 1x φόρτωση].

Πρώτη έναρξη λειτουργίας

Εφόσον το Daikin Altherma EHS(X/H) τοποθετηθεί και συνδεθεί
πλήρως, θα πρέπει να προσαρμοστεί μόνο μια φορά στο
περιβάλλον της εγκατάστασης από έναν καταρτισμένο τεχνικό
(διαμόρφωση).
Όταν η διαμόρφωση ολοκληρωθεί, η εγκατάσταση είναι έτοιμη για
λειτουργία και μπορεί να ρυθμιστεί εξατομικευμένα από τον χρήστη.

Έναρξη λειτουργίας

5.1.3

Εξαέρωση υδραυλικού συστήματος

▪ Βεβαιωθείτε ότι το πώμα του αυτόματου εξαεριστήρα (θέση A)
είναι ανοικτό.

Ο τεχνικός θέρμανσης πρέπει να ενημερώσει τον χρήστη για τον
χειρισμό της εγκατάστασης, να καταρτίσει το πρωτόκολλο έναρξης
λειτουργίας και να συμπληρώσει το εγχειρίδιο λειτουργίας.
Η ρύθμιση των προαιρετικών στοιχείων, όπως ο θερμοστάτης
χώρου ή η ηλιακή εγκατάσταση , πραγματοποιείται στο εκάστοτε
στοιχείο.

5.1.1

Προϋποθέσεις

▪ Το Daikin Altherma EHS(X/H) είναι πλήρως συνδεδεμένο.
▪ Το κύκλωμα ψυκτικού έχει αφυγρανθεί και έχει γεμίσει με την
προδιαγραφόμενη ποσότητα ψυκτικού.
▪ Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και ζεστού νερού έχουν πληρωθεί
και έχουν τροφοδοτηθεί με τη σωστή πίεση (βλ. Κεφ. 7.2.2).
▪ Το δοχείο μπόιλερ έχει πληρωθεί μέχρι την υπερχείλιση (βλ. Κεφ.
7.2.1).
▪ Ο προαιρετικός πρόσθετος εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί και
συνδεθεί.
▪ Οι ρυθμιστικές βαλβίδες της εγκατάστασης θέρμανσης είναι
ανοικτές.

5.1.2

Έναρξη και θέση σε λειτουργία της
συσκευής
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Λάβετε υπόψη τις οδηγίες λειτουργίας του συστήματος
ρύθμισης RoCon+ HP.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444030_00 – 07/2018 – EL

Εικόνα 5-1 Αυτόματος εξαεριστήρας
▪ Εφοδιάστε τη χειροκίνητη βαλβίδα εξαερισμού (θέση B) με
εύκαμπτο σωλήνα και απομακρύνετέ τον από τη συσκευή. Ανοίξτε
τη βαλβίδα μέχρι να εμφανιστεί νερό.
▪ Εφοδιάστε τη δεύτερη χειροκίνητη βαλβίδα εξαερισμού (θέση C)
με εύκαμπτο σωλήνα και ανοίξτε την μέχρι να εμφανιστεί νερό.
▪ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξαερισμού (βλ. οδηγίες λειτουργίας
του RoCon+ HP).
Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας εξαερισμού, η ρύθμιση RoCon
+ HP εκκινεί ένα σταθερά καθορισμένο πρόγραμμα απορροής με
λειτουργία Start-Stop του ενσωματωμένου κυκλοφορητή θέρμανσης
και διαφόρων θέσεων των τριοδών βαλβίδων εναλλαγής που είναι
ενσωματωμένες στο Daikin Altherma EHS(X/H).
Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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Έναρξη λειτουργίας

Μπορεί να εμφανιστεί υπάρχων αέρας κατά τη λειτουργία
εξαέρωσης μέσω της αυτόματης βαλβίδας εξαερισμού και
εκκενώνεται το Daikin Altherma EHS(X/H) που είναι συνδεδεμένο
στο υδραυλικό κύκλωμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το σύστημα ρύθμισης του Daikin Altherma EHS(X/H)
επιτηρεί συνεχώς τη ροή του εσωτερικού κυκλώματος του
καυστήρα. Ανάλογα με τον ενεργό τρόπο λειτουργίας
απαιτούνται διαφορετικές ελάχιστες τιμές ροής:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας δεν αντικαθιστά το
σωστό εξαερισμό του κυκλώματος θέρμανσης.

Τρόπος λειτουργίας "Heating": 480 l/h

Πριν από την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας το
κύκλωμα θέρμανσης πρέπει να έχει πληρωθεί εντελώς.

Αυτόματη λειτουργία απόψυξης (Defrost) ενεργή: 780 l/h

Τρόπος λειτουργίας "Ψύξη": 660 l/h

Σε περίπτωση που σε ροή άνω των 480 l/h εμφανιστεί
μήνυμα σφάλματος σχετικά με μη επαρκή ελάχιστη ροή,
ελέγξτε την πραγματική ροή στον ενεργό τρόπο
λειτουργίας και αποκαταστήστε πιθανές αιτίες σφάλματος.

▪ Ελέγξτε την πίεση νερού και, εάν χρειάζεται, συμπληρώστε νερό
(βλ. Κεφ. 7.2.2).
▪ Επαναλάβετε τη διαδικασία εξαερισμού, ελέγχου και
συμπλήρωσης μέχρι:
▪ να έχει εξαερωθεί πλήρως.

5.1.5

▪ να δημιουργηθεί επαρκής πίεση νερού.

Ρύθμιση παραμέτρων προγράμματος
δαπέδου (μόνο αν χρειάζεται)

Στο πρόγραμμα δαπέδου ρυθμίζεται η θερμοκρασία προσαγωγής
ύστερα από ένα προρυθμισμένο προφίλ διακυμάνσεων
θερμοκρασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δαπέδου,
την ενεργοποίησή του και την εκτέλεσή του ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης.
Μετά το πέρας του προγράμματος δαπέδου, το σύστημα ρύθμισης
RoCon+ HP συνεχίζει να λειτουργεί στον προηγουμένως ρυθμισμένο
τρόπο λειτουργίας. Εφόσον δεν γίνει αρχικά ρύθμιση παραμέτρων,
απαιτούνται ακόμα, στη συνέχεια, οι παρακάτω συμπληρωματικές
εργασίες.
1

Σε σύνδεση χωρίς μονάδα χώρου EHS157034:
–

2
Εικόνα 5-2 Χειροκίνητες βαλβίδες εξαερισμού

5.1.4

Ρυθμίστε την χαρακτηριστική καμπύλη θέρμανσης ή/και την
επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής.

Σε σύνδεση με μονάδα χώρου EHS157034:
–

Ενεργοποιήστε τη μονάδα χώρου.

–

Ρυθμίστε την χαρακτηριστική καμπύλη θέρμανσης ή/και την
επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής. Εάν χρειάζεται,
ενεργοποιήστε την παράμετρο [Room Influence] [→ Κύριο
μενού → Διαμόρφωση → Θέρμανση] και ρυθμίστε την
ονομαστική θερμοκρασία χώρου.

Έλεγχος ελάχιστης ροής

Η ελάχιστη ροή πρέπει να ελέγχεται σε κλειστό κύκλωμα θέρμανσης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν η ελάχιστη ροή είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να προκύψει
ένα μήνυμα σφάλματος και απενεργοποίηση της
εγκατάστασης θέρμανσης.
Εάν η ελάχιστη ροή δεν επαρκεί, μπορεί να υπάρχει αέρας
στον κυκλοφορητή ή ο μηχανισμός κίνησης των τριόδων
βαλβίδων εναλλαγής (3UVB1 / 3UV DHW) είναι
ελαττωματικός.
▪ Εξαερώστε τον κυκλοφορητή.
▪ Ελέγξτε τη λειτουργία των μηχανισμών κίνησης των
βαλβίδων, ενδεχ. αντικαταστήστε το μηχανισμό κίνησης.
▪ Κλείστε τις βαλβίδες και τους ενεργοποιητές όλων των
συνδεδεμένων κυκλωμάτων κατανομής θερμότητας.
▪ Ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας "Θέρμανση" στο σύστημα
ρύθμισης του Daikin Altherma EHS(X/H)[→ Κύριο μενού
→ Τρόπος λειτουργίας].
▪ Διαβάστε την παράμετρο πληροφοριών [Actual flow rate]
[→ Κύριο μενού → Πληροφορίες → Τιμές].
▪ Η ροή πρέπει να είναι τουλάχιστον 480 l/h (βλέπε οδηγίες
λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης).

5.2

Νέα θέση σε λειτουργία

5.2.1

Προϋποθέσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η έναρξη λειτουργίας σε περίπτωση παγετού μπορεί να
οδηγήσει σε βλάβες σε ολόκληρη την εγκατάσταση
θέρμανσης.
▪ Η έναρξη λειτουργίας με θερμοκρασία κάτω από 0 °C
επιτρέπεται, μόνον εφόσον εξασφαλίζεται ότι η
θερμοκρασία του νερού στην εγκατάσταση θέρμανσης
και στο δοχείο μπόιλερ είναι τουλάχιστον 5 °C.
▪ Συνιστούμε να μην λειτουργείτε την εγκατάσταση σε
περίπτωση υπερβολικού ψύχους.

▪ Το Daikin Altherma EHS(X/H) είναι πλήρως συνδεδεμένο.
▪ Το κύκλωμα ψυκτικού έχει αφυγρανθεί και έχει γεμίσει με την
προδιαγραφόμενη ποσότητα ψυκτικού.
▪ Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και ζεστού νερού έχουν πληρωθεί
και έχουν τροφοδοτηθεί με τη σωστή πίεση (βλ. Κεφ. 7.2.2).
▪ Το δοχείο μπόιλερ έχει πληρωθεί μέχρι την υπερχείλιση (βλ. Κεφ.
7.2.1).
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5.2.2

Έναρξη λειτουργίας

Έναρξη λειτουργίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όταν η θερμοκρασία μπόιλερ είναι μικρότερη από
ορισμένες ελάχιστες τιμές, οι ρυθμίσεις ασφαλείας του
Daikin Altherma EHS(X/H) εμποδίζουν τη λειτουργία της
αντλίας θερμότητας σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες
- Εξωτερική θερμοκρασία < -2 °C, ελάχιστη θερμοκρασία
μπόιλερ = 30 °C
- Εξωτερική θερμοκρασία < 12 °C, ελάχιστη θερμοκρασία
μπόιλερ = 23 °C
Χωρίς εφεδρικό θερμαντήρα:
Το νερό μπόιλερ πρέπει να θερμαίνεται από έναν
εξωτερικό θερμαντήρα στην ελάχιστη απαιτούμενη
θερμοκρασία μπόιλερ.
Με εφεδρικό θερμαντήρα (EKBUxx):
Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι < 12 °C και η
θερμοκρασία μπόιλερ < 35 °C, ενεργοποιείται αυτόματα ο
εφεδρικός θερμαντήρας (EKBUxx) για να θερμάνει το νερό
του μπόιλερ στους τουλάχιστον 35 °C.
▪ Για να επιταχύνετε τη διαδικασία θέρμανσης με εφεδρικό
θερμαντήρα, ρυθμίστε προσωρινά την παράμετρο
[Διαμορφ. εξωτερικής πηγής θερμότητας] = "1" και την
παράμετρο [Εξωτ. ισχύς ζεστού νερού] στη μέγιστη τιμή
του εφεδρικού θερμαντήρα [→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις
→ Εξωτ. πηγή].
▪ Στο μενού "Χρήστης", επιλέξτε και ενεργοποιήστε την
παράμετρο [1x Hot Water]. Μετά τη θέρμανση,
απενεργοποιήστε ξανά την παράμετρο [→ Κύριο μενού
→ Χρήστης → 1x φόρτωση].

1

Ελέγξτε τη σύνδεση κρύου νερού και ενδεχομένως προχωρήστε
σε πλήρωση του εναλλάκτη θερμότητας νερού χρήσης.

2

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος του Daikin Altherma
EHS(X/H).

3

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση εκκίνησης.

4

Όταν ολοκληρωθεί η φάση εκκίνησης, εκτελέστε εξαέρωση της
εγκατάστασης θέρμανσης στη λειτουργία θέρμανσης, ελέγξτε την
πίεση της εγκατάστασης και ενδεχομένως ρυθμίστε την (μέγ.
3 bar, βλ. Κεφ. 7.2.2).

5

Διενεργήστε οπτικό έλεγχο στη στεγανότητα όλων των σημείων
σύνδεσης στην κατοικία. Στεγανοποιήστε σωστά τα ενδεχόμενα
σημεία διαρροής.

6

Ρυθμίστε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας του συστήματος
ρύθμισης.

7

Αν έχει συνδεθεί η ηλιακή εγκατάσταση , θέστε την σε λειτουργία
σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Μετά την
απενεργοποίηση της ηλιακής εγκατάστασης , ελέγξτε ξανά τη
στάθμη πλήρωσης στο μπόιλερ αποθήκευσης.
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Υδραυλική σύνδεση

6

Για την αποφυγή απωλειών θερμότητας λόγω βαρυτικών
ροών, οι συσκευές μπορούν να εξοπλιστούν προαιρετικά
με πλαστικά φρένα κυκλοφορίας. Αυτά είναι κατάλληλα για
θερμοκρασίες λειτουργίας έως 95 °C και για την
τοποθέτηση σε όλες τις συνδέσεις εναλλακτών θερμότητας
από την πλευρά του μπόιλερ (εκτός από τον εναλλάκτη
θερμότητας για πλήρωση μπόιλερ ηλιακού συστήματος με
πίεση).

Υδραυλική σύνδεση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
Στο ηλιακό μπόιλερ μπορεί να προκύψουν υψηλές
θερμοκρασίες. Κατά την εγκατάσταση του κυκλώματος
ζεστού νερού πρέπει να τοποθετηθεί ένας κατάλληλος
μηχανισμός προστασίας από εγκαύματα (π.χ. αυτόματη
διάταξη ανάμειξης ζεστού νερού).

Για στοιχεία συνδεδεμένα στον εναλλάκτη θερμότητας για
πλήρωση μπόιλερ ηλιακού συστήματος με πίεση, πρέπει
να εγκατασταθούν φρένα κυκλοφορίας που είναι
κατάλληλα για την εγκατάσταση.

6.1

Υδραυλική σύνδεση συστήματος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το σχέδιο εγκατάστασης που απεικονίζεται είναι ενδεικτικό
και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον προσεκτικό
σχεδιασμό της εγκατάστασης. Περισσότερα διαγράμματα
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Θέση

Ερμηνεία

1

Δίκτυο διανομής κρύου νερού

2

Δίκτυο διανομής ζεστού νερού

3

Προσαγωγή θέρμανσης

4

Επιστροφή θέρμανσης

5

Κύκλωμα μείκτη

7

Τάπα αντεπιστροφής, βαλβίδα αντεπιστροφής

7a

Φρένα κυκλοφορίας

8

Ηλιακό κύκλωμα

9

Αγωγός αερίου

10

Αγωγός υγρού

3UV DHW

3-οδική βαλβίδα κατανομής (ζεστό νερό/θέρμανση)

3UVB1

3-οδική βαλβίδα ανάμιξης (θέρμανση/εσωτερικό κύκλωμα λέβητα)

EKBUxx

Εφεδρικός θερμαντήρας

BV

Βαλβίδα υπερπλήρωσης

C

Συμπιεστής ψυκτικού μέσου

CW

Κρύο νερό

DHW

Ζεστό νερό

DSR1

Ρυθμιστής ηλιακού συστήματος με πίεση

E

Εκτονωτική βαλβίδα

H 1, H 2 … H m

Κυκλώματα θέρμανσης

MAG

Δοχείο διαστολής μεμβράνης

MIX

3-οδικός μείκτης με μοτέρ κίνησης

MK1

Συγκρότημα μείκτη με αντλία υψηλής απόδοσης

MK2

Συγκρότημα μείκτη με αντλία υψηλής απόδοσης (με ρύθμιση PWM)

P

Αντλία υψηλής απόδοσης

PK

Αντλία κυκλώματος λέβητα

P Mi

Αντλία κυκλώματος μείκτη

PS
RDS2

Αντλία λειτουργίας ηλιακού συστήματος
Σταθμός πίεσης

RoCon+ HP

Σύστημα ρύθμισης Daikin Altherma EHS(X/H)

PWT

Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας

SAS1

Συλλέκτης λάσπης και μαγνητικός διαχωριστής

SK

Πεδίο ηλιακών συλλεκτών

SV

Βαλβίδα υπερπίεσης ασφαλείας

t AU

Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας
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Θέση

Υδραυλική σύνδεση

Ερμηνεία

t DHW

Αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ

t Mi

Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής κυκλώματος μείκτη

TK

Αισθητήρας θερμοκρασίας συλλέκτη Solaris

TR

Αισθητήρας θερμοκρασίας επιστροφής Solaris

TS

Αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ Solaris

TV

Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής Solaris

V

Ανεμιστήρας (εξατμιστής)

VS

Προστασία από εγκαύματα VTA32

Πίν. 6-1
EHS157068

EKBUxx

RoCon+ HP

Altherma EHS(X/H)
Εικόνα 6-1 Διάγραμμα υδραυλικού συστήματος (τύποι Biv) με ηλιακό σύστημα με πίεση
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Επιθεώρηση και συντήρηση

7

Επιθεώρηση και συντήρηση

7.1

Γενικά σχετικά με Επιθεώρηση και
συντήρηση

Η τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του Daikin Altherma EHS(X/
H)μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και εξασφαλίζει μεγάλη
διάρκεια ζωής και απρόσκοπτη λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το συνολικό σύστημα αντλιών θερμότητας περιέχει
ψυκτικό μέσο με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, τα οποία
αν εκλυθούν μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον.
Τύπος ψυκτικού: R32
Τιμή GWP*: 675
*GWP = Global Warming Potential (φαινόμενο
θερμοκηπίου)
▪ Εισαγάγετε τη συνολική ποσότητα πλήρωσης του
ψυκτικού στην παρεχόμενη ετικέτα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας (για υποδείξεις, βλ. τις
οδηγίες εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας).
▪ Ποτέ μην αφήνετε να διαφεύγει ψυκτικό μέσο στην
ατμόσφαιρα – εκτελείτε πάντα αναρρόφηση και
ανακύκλωση με κατάλληλη συσκευή ανακύκλωσης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η επιθεώρηση και συντήρηση πρέπει να εκτελείται από
εξουσιοδοτημένους και εκπαιδευμένους τεχνικούς
συστημάτων θέρμανσης μία φορά ετησίως και, αν είναι
δυνατό πριν από την περίοδο θέρμανσης. Με αυτό τον
τρόπο αποκλείονται οι βλάβες κατά την περίοδο
θέρμανσης.
Προκειμένου να εξασφαλίζεται η τακτική επιθεώρηση και
συντήρηση, συνιστούμε τη σύναψη μιας σύμβασης
επιθεώρησης και συντήρησης.
Νομικές διατάξεις
Σύμφωνα με τον κανονισμό για τα αέρια F (ΕΚ) με αρ. 842/2006,
άρθρο 3, που τέθηκε σε ισχύ την 01/01/2015 έως αρ. 517/2014,
άρθρο 3 και 4, ο φορέας εκμετάλλευσης (ή ο ιδιοκτήτης) πρέπει να
πραγματοποιούν τακτικά τη συντήρηση των σταθερών συστημάτων
ψύξης, να ελέγχουν τη στεγανότητά τους και να αποκαθιστούν τα μη
στεγανά σημεία στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

▪ Σε συνολική ποσότητα πλήρωσης της μονάδας με ψυκτικό μέσο
3 kg – 30 kg ή πάνω από 6 kg σε ερμητικές μονάδες και από
01.01.2017 σε συνολική ποσότητα πλήρωσης ισοδύναμης με
5-50 t CO2 ή ισοδύναμης με μεγαλύτερη από 10 t CO2 σε
ερμητικές μονάδες:
▪ Έλεγχοι από πιστοποιημένο προσωπικό σε διαστήματα έως 12
μήνες και τεκμηρίωση των εκτελεσμένων εργασιών σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτή η τεκμηρίωση πρέπει να
φυλάσσεται τουλάχιστον για 5 έτη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ως πιστοποιημένοι τεχνικοί θεωρούνται τα άτομα που
διαθέτουν ένα, ισχύον στην Ευρώπη, πιστοποιητικό
εξειδίκευσης για εργασίες σε σταθερά συστήματα ψύξης
(αντλίες θερμότητας) και κλιματισμού, σύμφωνα με τον
κανονισμό αρ. 303/2008 (της Ε.Κ.) για τα αέρια F.
▪ Συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου έως
3 kg: Πιστοποιητικό εξειδίκευσης της κατηγορίας II
▪ Συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου
μεγαλύτερη από 3 kg: Πιστοποιητικό εξειδίκευσης της
κατηγορίας I
Ετήσιες εργασίες συντήρησης που πρέπει να
πραγματοποιηθούν
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι λανθασμένες εργασίες στο Daikin Altherma EHS(X/H)
και στα συνδεδεμένα προαιρετικά εξαρτήματα μπορεί να
απειλήσουν τη ζωή και την υγεία των τεχνικών και να
επηρεάσουν τη λειτουργία των εξαρτημάτων.
▪ Οι εργασίες στο Daikin Altherma EHS(X/H) (όπως π.χ.
συντήρηση ή επισκευή) πρέπει να εκτελούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία διαθέτουν ανάλογη
τεχνική ή πρακτική εκπαίδευση για τις εκάστοτε
απαιτούμενες εργασίες και έχουν ολοκληρώσει ένα
σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε έναν επίσημα
αναγνωρισμένο οργανισμό. Εδώ εντάσσονται κυρίως οι
τεχνικοί εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού
και ηλεκτρολόγοι με τεχνική εκπαίδευση και γνώσεις, και
εμπειρία στη σωστή εγκατάσταση και συντήρηση
συστημάτων θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού, καθώς και
αντλιών θερμότητας.

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής στο
κύκλωμα ψυκτικού μέσου πρέπει να τεκμηριώνονται π.χ. στο
εγχειρίδιο λειτουργίας.
Για τα συστήματα αντλίας θερμότητας προκύπτουν οι ακόλουθες
υποχρεώσεις για το χρήστη:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ευρωπαϊκή νομοθετημένη περίοδος επαλήθευσης ισχύει
για αντλίες θερμότητας με συνολική ποσότητα πλήρωσης
της μονάδας με ψυκτικό μέσο 3 kg ή από 01/01/2017 με
συνολική ποσότητα πλήρωσης ισοδύναμης με 5 t CO2.
Ωστόσο, συνιστούμε τη σύναψη μιας σύμβασης
συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των
εκτελούμενων εργασιών στο εγχειρίδιο λειτουργίας για τη
διαφύλαξη των δικαιωμάτων που απορρέουν από την
εγγύηση, ακόμα και για μονάδες για τις οποίες δεν υπάρχει
νομοθετημένη υποχρέωση για έλεγχο στεγανότητας.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το ψυκτικό μέσο σε μορφή αερίου είναι βαρύτερο από τον
αέρα. Σε λάκκους εργασίας ή ανεπαρκώς απεριζόμενους
χώρους εμφανίζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις. Η εισπνοή
υψηλών συγκεντρώσεων ψυκτικού μέσου σε αέρια μορφή
δημιουργεί την αίσθηση ζάλης και πνιγμού. Σε περίπτωση
επαφής του ψυκτικού μέσου σε αέρια μορφή με ελεύθερη
φωτιά ή καυτά αντικείμενα μπορεί να προκύψουν
θανατηφόρα αέρια.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και θανάσιμων τραυματισμών
και εγκαυμάτων κατά το άγγιγμα των ηλεκτρικών μερών.
▪ Πριν από τις εργασίες σε ηλεκτροφόρα μέρη,
αποσυνδέετε όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα της μονάδας
από την παροχή ρεύματος (απενεργοποίηση εξωτερικού
κεντρικού διακόπτη, αποσύνδεση ασφάλειας) και
ασφαλίστε τα από ακούσια επανενεργοποίηση.

▪ Εκτελέστε πλήρη εκκένωση, αν χρειάζεται, του
κυκλώματος ψυκτικού μέσου πριν από την έναρξη των
εργασιών.

▪ Η δημιουργία ηλεκτρικών συνδέσεων και οι εργασίες σε
ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να εκτελούνται
αποκλειστικά από τεχνικό προσωπικό με ηλεκτροτεχνική
εκπαίδευση με τήρηση των ισχυόντων προτύπων και
οδηγιών, καθώς και των κανονισμών της επιχείρησης
ηλεκτρισμού.

▪ Μην εκτελείτε ποτέ εργασίες στο κύκλωμα ψυκτικού
μέσου μέσα σε κλειστούς χώρους ή σε κοιλότητες
εργασίας.

▪ Τα καλύμματα των συσκευών και τα καλύμματα
συντήρησης πρέπει να τοποθετούνται ξανά αμέσως
μετά το τέλος των εργασιών.

▪ Για εργασίες στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου εξασφαλίστε
καλό αερισμό στο χώρο εργασίας.

▪ Μην αφήνετε το ψυκτικό μέσο να έρχεται σε επαφή με
φωτιά, πυρακτωμένα ή ζεστά αντικείμενα.

1

Αφαίρεση καλύμματος και θερμομόνωσης (βλέπε Κεφ. 4.4.2).

2

Εκτελέστε έλεγχο λειτουργίας στο Daikin Altherma EHS(X/H),
καθώς και σε όλα τα εγκατεστημένα πρόσθετα εξαρτήματα
(εφεδρικός θερμαντήρας, ηλιακή εγκατάσταση) ελέγχοντας την
ένδειξη θερμοκρασίας και τις καταστάσεις ζεύξης στους
επιμέρους τρόπους λειτουργίας.

3

Αν έχει συνδεθεί και λειτουργεί μια ηλιακή εγκατάσταση τύπου
DrainBack, απενεργοποιήστε την και εκκενώστε τους συλλέκτες.

4

Όταν το Daikin Altherma EHS(X/H) λειτουργεί σε ένα δυαδικό
εναλλακτικό σύστημα, απενεργοποιήστε όλους τους καυστήρες
και το δυαδικό σύστημα ρύθμισης.

5

Οπτικός έλεγχος της γενικής κατάστασης του Daikin Altherma
EHS(X/H).

6

Οπτικός έλεγχος της στάθμης πλήρωσης του κάδου του μπόιλερ
(ένδειξη στάθμης πλήρωσης).

▪ Ποτέ μην αφήνετε να διαφεύγει ψυκτικό μέσο στην
ατμόσφαιρα (σχηματίζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις).
▪ Μετά από την αφαίρεση των εύκαμπτων σωλήνων
συντήρησης από τις συνδέσεις πλήρωσης, ελέγξτε τη
στεγανότητα του κυκλώματος ψυκτικού. Μπορεί να
υπάρχει διαρροή ψυκτικού μέσου από μη στεγανά
σημεία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Με κανονική ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία
περιβάλλοντος, το υγρό ψυκτικό μέσο εξατμίζεται τόσο
ξαφνικά που μπορει, σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή
τα μάτια, να προκαλέσει κρυοπαγήματα του ιστού
(κίνδυνος τύφλωσης).
▪ Φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας και γάντια
προστασίας.
▪ Ποτέ μην αφήνετε να διαφεύγει ψυκτικό μέσο στην
ατμόσφαιρα (υψηλή πίεση στο σημείο διαρροής).

▪ Ενδεχομένως συμπληρώστε νερό (Κεφ. 7.2.1), επίσης
εξακριβώστε και αποκαταστήστε την αιτία της ανεπαρκούς
στάθμης πλήρωσης.
7

▪ Κατά την αφαίρεση των εύκαμπτων σωλήνων
συντήρησης από τις συνδέσεις πλήρωσης, ποτέ μην
στρέφετε τις συνδέσεις προς το σώμα σας. Μπορεί να
εκρεύσουν υπολείμματα ψυκτικού μέσου.

Ελέγξτε τη σύνδεση υπερχείλισης ασφαλείας και σωλήνα εκροής
ως προς τη στεγανότητα, την ελεύθερη απορροή και την κλίση.
▪ Ενδεχομένως καθαρίστε και επανατοποθετήστε την
υπερχείλιση ασφαλείας και τον σωλήνα εκροής και
αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάτω από το κάλυμμα του Daikin Altherma EHS(X/H)
μπορεί να προκύψουν θερμοκρασίες έως και 90 °C κατά τη
λειτουργία. Κατά τη λειτουργία, η θερμοκρασία ζεστού
νερού είναι > 60 °C.

Λόγω της κατασκευής του, το Daikin Altherma EHS(X/H)
δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση. Δεν χρειάζονται
συστήματα προστασίας από τη διάβρωση (π. χ. άνοδος
προστασίας). Εργασίες συντήρησης, όπως η
αντικατάσταση των προστατευτικών ανόδων ή ο
εσωτερικός καθαρισμός του μπόιλερ, είναι συνεπώς
περιττές.

▪ Σε περίπτωση αγγίγματος των εξαρτημάτων κατά τη
λειτουργία, υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
▪ Η εκροή νερού στις εργασίες συντήρησης και επισκευής
μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα σε περίπτωση επαφής
με το δέρμα.

8

▪ Ενδεχομένως καθαρίστε και επανατοποθετήστε την
υπερχείλιση ασφαλείας και τον σωλήνα εκροής και
αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα.

▪ Πριν από τις εργασίες συντήρησης και επισκευής,
αφήστε το Daikin Altherma EHS(X/H) να κρυώσει
επαρκώς.
▪ Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Έλεγχος σύνδεσης υπερχείλισης ασφαλείας και σωλήνα εκροής
ως προς τη στεγανότητα, την ελεύθερη απορροή και την κλίση.

9

Έλεγχος όλων των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, των συνδέσεων
και των αγωγών.
▪ Επισκευάστε και/ή αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε περίπτωση που το καλώδιο σύνδεσης του προαιρετικού
εφεδρικού θερμαντήρα παρουσιάζει ζημιές, πρέπει να
αντικατασταθεί ολόκληρος ο εφεδρικός θερμαντήρας.
Το καλώδιο σύνδεσης δεν μπορεί να αντικατασταθεί
ξεχωριστά.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
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10 Έλεγχος της πίεσης νερού στην τροφοδοσία κρύου νερού
(< 6 bar)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όταν η θερμοκρασία μπόιλερ είναι μικρότερη από
ορισμένες ελάχιστες τιμές, οι ρυθμίσεις ασφαλείας του
Daikin Altherma EHS(X/H) εμποδίζουν τη λειτουργία της
αντλίας θερμότητας σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες

▪ Ενδεχομένως τοποθετήστε ή ρυθμίστε τον μειωτήρα πίεσης.
11 Έλεγχος της πίεσης νερού συστήματος στο σύστημα ρύθμισης
RoCon+ HP του Daikin Altherma EHS(X/H).

- Εξωτερική θερμοκρασία < -2 °C, ελάχιστη θερμοκρασία
μπόιλερ = 30 °C

▪ Ενδεχ. συμπληρώστε νερό στην εγκατάσταση θέρμανσης
ώσπου η ένδειξη πίεσης να βρίσκεται στην επιτρεπτή περιοχή
(βλέπε Κεφ. 7.2.2).
12 Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο/συλλέκτη λάσπης.

- Εξωτερική θερμοκρασία < 12 °C, ελάχιστη θερμοκρασία
μπόιλερ = 23 °C

13 Ελέγξτε την ελάχιστη ροή (βλέπε Κεφ. 5.1.4).

Χωρίς εφεδρικό θερμαντήρα:

14 Καθαρίστε την πλαστική επιφάνεια του Daikin Altherma EHS(X/
H) με μαλακά πανιά και ήπιο καθαριστικό μέσο. Μην
χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα με ισχυρούς διαλύτες
(πρόκληση ζημιάς στην πλαστική επιφάνεια).

Το νερό μπόιλερ πρέπει να θερμαίνεται από έναν
εξωτερικό θερμαντήρα στην ελάχιστη απαιτούμενη
θερμοκρασία μπόιλερ.

15 Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα (βλέπε Κεφ. 4.4.2).

Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι < 12 °C και η
θερμοκρασία μπόιλερ < 35 °C, ενεργοποιείται αυτόματα ο
εφεδρικός θερμαντήρας (EKBUxx) για να θερμάνει το νερό
του μπόιλερ στους τουλάχιστον 35 °C.

Με εφεδρικό θερμαντήρα (EKBUxx):

16 Εκτελέστε τη συντήρηση της εξωτερικής μονάδας και των άλλων
στοιχείων θέρμανσης που συνδέονται στο Daikin Altherma
EHS(X/H) σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες εγκατάστασης και
λειτουργίας.

▪ Για να επιταχύνετε τη διαδικασία θέρμανσης με εφεδρικό
θερμαντήρα, ρυθμίστε προσωρινά την παράμετρο
[Διαμορφ. εξωτερικής πηγής θερμότητας] = "1" και την
παράμετρο [Εξωτ. ισχύς ζεστού νερού] στη μέγιστη τιμή
του εφεδρικού θερμαντήρα [→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις
→ Εξωτ. πηγή].

17 Συμπληρώστε τη βεβαίωση συντήρησης στο παρεχόμενο
εγχειρίδιο λειτουργίας του Daikin Altherma EHS(X/H).

7.2

Επιθεώρηση και συντήρηση

▪ Στο μενού "Χρήστης", επιλέξτε και ενεργοποιήστε την
παράμετρο [1x Hot Water]. Μετά τη θέρμανση,
απενεργοποιήστε ξανά την παράμετρο [→ Κύριο μενού
→ Χρήστης → 1x φόρτωση].

Καθαρισμός καλύμματος και δοχείου
▪ Καθαρισμός του ανθεκτικού πλαστικού με μαλακό ύφασμα και
ήπιο καθαριστικό μέσο.
▪ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα με ισχυρούς διαλύτες
(πρόκληση ζημιάς στην πλαστική επιφάνεια).

7.2.1

Χωρίς εγκατεστημένο
1

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης με βαλβίδα
αντεπιστροφής (1/2")στη σύνδεση "Ηλιακό σύστημα παροχή" (Εικόνα 7-1, θέση 1).

ΠΡΟΣΟΧΗ

2

Η πλήρωση του δοχείου μπόιλερ με πολύ μεγάλη πίεση
νερού ή πολύ μεγάλη ταχύτητα εισροής μπορεί να
προκαλέσει ζημιές στο Daikin Altherma EHS(X/H).

Το δοχείο μπόιλερ του Daikin Altherma EHS(X/H) πρέπει να
πληρωθεί ώσπου στη σύνδεση υπερχείλισης (Εικόνα 7-1,
θέση 23) να εξέρχεται νερό.

3

Αφαιρέστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης με βαλβίδα
αντεπιστροφής (1/2").

Πλήρωση και συμπλήρωση δοχείου
μπόιλερ

▪ Πλήρωση μόνο με πίεση νερού < 6 bar και ταχύτητα
εισροής < 15 l/min.

Με εγκατεστημένο

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

40

ηλιακό σύστημα

ηλιακό σύστημα

1

Τοποθετήστε τη σύνδεση πλήρωσης με στρόφιγγα KFE
(πρόσθετος εξοπλισμός: KFE BA) από τη μονάδα συστήματος
ελέγχου και αντλίας ηλιακού συστήματος (EKSRPS4).

2

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης στη βαλβίδα
αντεπιστροφής (1/2") στη στρόφιγγα KFE που έχει εγκατασταθεί
προηγουμένως.

3

Το δοχείο μπόιλερ του Daikin Altherma EHS(X/H) πρέπει να
πληρωθεί ώσπου στη σύνδεση υπερχείλισης (Εικόνα 7-1,
θέση 23) να εξέρχεται νερό.

4

Αφαιρέστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης με βαλβίδα
αντεπιστροφής (1/2").

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444030_00 – 07/2018 – EL
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ρύπανση του πόσιμου νερού αποτελεί κίνδυνο για την
υγεία.
▪ Κατά την πλήρωση της εγκατάστασης θέρμανσης
αποκλείστε με κατάλληλα μέτρα το ενδεχόμενο
επιστροφής του νερού θέρμανσης στον αγωγό πόσιμου
νερού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηρείτε τις υποδείξεις σχετικά με τη σύνδεση νερού (βλ.
Κεφ. 4.6) και την ποιότητα νερού (βλ. ).

Εικόνα 7-1 Πλήρωση μπόιλερ αποθήκευσης - Χωρίς συνδεδεμένο
ηλιακό σύστημα DrainBack
Θέση
1
23

Περιγραφή
Ηλιακό σύστημα - Παροχή
Υπερχείλιση ασφαλείας

Πίν. 7-1

7.2.2

Πλήρωση, συμπλήρωση εγκατάστασης
θέρμανσης
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Κατά τη διαδικασία πλήρωσης μπορεί να εμφανιστεί
ενδεχομένως νερό από μη στεγανά σημεία, το οποίο σε
περίπτωση επαφής με ηλεκτροφόρα μέρη μπορεί να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
▪ Πριν από τη διαδικασία πλήρωσης, διακόψτε την
παροχή ρεύματος στο Daikin Altherma EHS(X/H).

1

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης (Εικόνα 7-2, θέση 1)
με τη βαλβίδα αντεπιστροφής (1/2") και ένα εξωτερικό
μανόμετρο (επιτόπια) στη στρόφιγγα KFE (Εικόνα 7-2, θέση 2)
και ασφαλίστε τα από ολίσθηση με ένα κολάρο σωλήνα.

2

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής στη βαλβίδα εξαερισμού
και απομακρύνετέ τον από τη συσκευή. Ανοίξτε τη βαλβίδα
εξαερισμού με συνδεδεμένο εύκαμπτο σωλήνα, ελέγξτε την άλλη
βαλβίδα εξαερισμού αν είναι κλειστή.

3

Ανοίξτε τη στρόφιγγα νερού (Εικόνα 7-2, θέση 4) του αγωγού
παροχής.

4

Ανοίξτε τη στρόφιγγα KFE (Εικόνα 7-2, θέση 2) και παρατηρήστε
το μανόμετρο.

5

Πληρώστε την εγκατάσταση με νερό μέχρι να επιτευχθεί στο
εξωτερικό μανόμετρο η ονομαστική πίεση εγκατάστασης (ύψος
εγκατάστασης +2 m, αντιστοιχεί ταυτόχρονα σε στήλη ύδατος
1 m = 0,1 bar). Η βαλβίδα υπερπίεσης δεν επιτρέπεται να
ενεργοποιηθεί!

6

Κλείστε τη χειροκίνητη βαλβίδα εξαερισμού, μέχρι το νερό να
αρχίσει να εκρέει χωρίς φυσαλίδες.

7

Κλείστε τη στρόφιγγα νερού (Εικόνα 7-2, θέση 4). Η στρόφιγγα
KFE πρέπει να παραμένει ανοιχτή για να μπορεί να διαβάζει την
πίεση νερού στο εξωτερικό μανόμετρο.

8

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος του Daikin Altherma
EHS(X/H).

9

Στο σύστημα ρύθμισης RoCon+ HP στο μενού "Τρόπος
λειτουργίας" επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας
"Θέρμανση" [→ Κύριο μενού → Τρόπος λειτουργίας].
–

Μετά τη φάση εκκίνησης, το Daikin Altherma EHS(X/H)
ρυθμίζεται στη λειτουργία θέρμανσης νερού.

10 Κατά τη λειτουργία θέρμανσης νερού, θα πρέπει να ελέγχετε
συνεχώς την πίεση νερού στο εξωτερικό μανόμετρο και, εάν
χρειάζεται, να συμπληρώνετε νερό μέσω της στρόφιγγας KFE
(Εικόνα 7-2, θέση 2).
11 Εξαερώστε ολόκληρη την εγκατάσταση θέρμανσης, όπως
περιγράφεται στο κεφ. Κεφ. 5.1.3 (Ανοίξτε τις ρυθμιστικές
βαλβίδες της εγκατάστασης. Ταυτόχρονα, μέσω του διανομέα
δαπέδου, είναι δυνατή η πλήρωση και η πλύση του συστήματος
ενδοδαπέδιας θέρμανσης.).
12 Ελέγξτε ξανά την πίεση νερού στο εξωτερικό μανόμετρο και, εάν
χρειάζεται, συμπληρώστε νερό μέσω της στρόφιγγας KFE
(Εικόνα 7-2, θέση 2).
13 Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης (Εικόνα 7-2, θέση
1) με τη βαλβίδα αντεπιστροφής από τη στρόφιγγα KFE (Εικόνα
7-2, θέση 2).

▪ Μετά την πρώτη πλήρωση, ελέγξτε πριν από την
ενεργοποίηση του Daikin Altherma EHS(X/H) στο
διακόπτη ισχύος, αν όλα τα ηλεκτρικά μέρη και τα σημεία
σύνδεσης είναι στεγνά.
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Εικόνα 7-2 Πλήρωση κυκλώματος θέρμανσης
Θέση

Περιγραφή

1

Εύκαμπτος σωλήνας πλήρωσης

2

Βαλβίδα πλήρωσης/αποστράγγισης

3

Σφαιρική στρόφιγγα

4

Βρύση

5.1

Μηχανισμός κίνησης βαλβίδας

5.2

Κουμπί απασφάλισης του μηχανισμού κίνησης

6

Αυτόματος εξαεριστήρας

3UVB1,
3-οδική βαλβίδα εναλλαγής
3UV DHW
Πίν. 7-2

Λεζάντες για Εικόνα 7-2
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8.1

Σφάλματα και βλάβες

▪ παρουσιάζει έναν κωδικό σφάλματος στην οθόνη.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Στην ενσωματωμένη μνήμη σφαλμάτων αποθηκεύονται έως και 15
μηνύματα σφάλματος, τα οποία έχουν προκύψει τελευταία.

Οι ηλεκτροστατικές φορτίσεις μπορούν να επιφέρουν
σπινθηρισμούς τάσης, οι οποίοι ενδέχεται να
καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Ανάλογα με τον τρόπο χειρισμού, τα μηνύματα σφάλματος
προωθούνται και στους συνδεδεμένους ρυθμιστές ή θερμοστάτες
χώρου.

▪ Διασφαλίστε την ισοδυναμική σύνδεση, προτού αγγίξετε
την πλακέτα του πεδίου χειρισμού.

Αποκατάσταση βλαβών: κωδικός σφάλματος E90XX

Εξακρίβωση σφαλμάτων και
αποκατάσταση βλαβών

Το ηλεκτρονικό σύστημα του Daikin Altherma EHS(X/H)
▪ σηματοδοτεί ένα σφάλμα με κόκκινο φωτισμό της ένδειξης
κατάστασης και

8.2

Σφάλματα και βλάβες

1

Στο σύστημα ρύθμισης RoConPlus: Εκτελέστε επαναφορά
σφάλματος (βλ. οδηγίες λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης).

2

Εάν εμφανιστεί σφάλμα ξανά σύντομα: Αναζητήστε και
αποκαταστήστε τις αιτίες σφάλματος.

Αποκατάσταση βλαβών: Άλλοι κωδικοί σφαλμάτων
1

Αναζητήστε και αποκαταστήστε τις αιτίες σφάλματος.

Επισκόπηση πιθανών βλαβών
Βλάβη

Πιθανή αιτία

Πιθανή λύση

Εγκατάσταση εκτός
Δεν υπάρχει τάση δικτύου
λειτουργίας (καμία
ένδειξη οθόνης, η LED
λειτουργίας στο RoCon
BM2C είναι σβηστή)

▪ Ενεργοποιήστε τον εξωτερικό κεντρικό διακόπτη της
εγκατάστασης.

Τα προγράμματα
χρόνων λειτουργίας δεν
λειτουργούν ή οι
προγραμματισμένοι
χρόνοι λειτουργίας
εκτελούνται σε
εσφαλμένο χρόνο.

▪ Ρυθμίστε την ημερομηνία.

Η ημερομηνία και η ώρα δεν είναι σωστά
ρυθμισμένες.

▪ Ενεργοποιήστε την ή τις ασφάλειες της εγκατάστασης.
▪ Αντικαταστήστε την ή τις ασφάλειες της εγκατάστασης.

▪ Ρυθμίστε την ώρα.
▪ Ελέγξτε την αντιστοίχιση ημέρας εβδομάδας με χρόνους
λειτουργίας.

Εσφαλμένη ρύθμιση τρόπου λειτουργίας.

▪ Τρόπος λειτουργίας "Automatic 1" ή "Automatic 2"

Ο χρήστης εκτέλεσε χειροκίνητα μια ρύθμιση (π. χ.
αλλαγή μιας ονομαστικής θερμοκρασίας ή του
τρόπου λειτουργίας) κατά τη διάρκεια ενός
προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας.

1

Το σύστημα ρύθμισης
δεν αντιδρά στις
καταχωρήσεις

Βλάβη στο λειτουργικό σύστημα του συστήματος
ρύθμισης.

▪ Εκτελέστε επαναφορά του συστήματος ρύθμισης. Για αυτόν
το σκοπό αποσυνδέστε την εγκατάσταση από την τροφοδοσία
ρεύματος τουλάχιστον για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια
ενεργοποιήστε την ξανά.

Αδύνατη η ενημέρωση
των δεδομένων
λειτουργίας

Βλάβη στο λειτουργικό σύστημα του συστήματος
ρύθμισης.

▪ Εκτελέστε επαναφορά του συστήματος ρύθμισης. Για αυτόν
το σκοπό αποσυνδέστε την εγκατάσταση από την τροφοδοσία
ρεύματος τουλάχιστον για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια
ενεργοποιήστε την ξανά.
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Επιλέξτε το μενού "Τρόπος λειτουργίας" [→ Κύριο μενού
→ Τρόπος λειτουργίας].
Επιλέξτε τον σωστό τρόπο λειτουργίας.
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Σφάλματα και βλάβες
Βλάβη

Πιθανή αιτία

Πιθανή λύση

Το σύστημα θέρμανσης Απενεργοποιημένη ζήτηση λειτουργίας θέρμανσης ▪ Ελέγξτε τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας.
δεν ζεσταίνεται
(π. χ. το πρόγραμμα χρόνου λειτουργίας είναι σε
▪ Ελέγξτε τις παραμέτρους ζήτησης.
φάση μείωσης, πολύ υψηλή εξωτερική θερμοκρασία,
▪ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας, ώρας και προγράμματος
εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων για τον
χρόνου λειτουργίας στο σύστημα ρύθμισης.
προαιρετικό εφεδρικό θερμαντήρα (EKBUxx),
υπάρχει ενεργής ζήτηση για ζεστό νερό)
Ο συμπιεστής ψυκτικού μέσου δεν λειτουργεί.

▪ Με εγκατεστημένο εφεδρικό θερμαντήρα (EKBUxx):
▪ Ελέγξτε αν ο εφεδρικός θερμαντήρας θερμαίνει τη
θερμοκρασία επιστροφής στους τουλάχιστον 15 °C (Σε
χαμηλή θερμοκρασία επιστροφής, η αντλία θερμότητας
χρησιμοποιεί πρώτα τον εφεδρικό θερμαντήρα για την
επίτευξη αυτής της ελάχιστης θερμοκρασίας επιστροφής.).
▪ Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος του εφεδρικού θερμαντήρα
(EKBUxx).
▪ Ο διακόπτης θερμικής προστασίας (STB) του εφεδρικού
θερμαντήρα (EKBUxx) έχει ενεργοποιηθεί. Απασφαλίστε.

Η εγκατάσταση έχει τεθεί στον τρόπο λειτουργίας
"Ψύξη".

▪ Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας σε "Θέρμανση".

Ασυμφωνία μεταξύ των ρυθμίσεων για τη σύνδεση
χαμηλής χρέωσης ηλεκτρικού δικτύου και των
ηλεκτρικών συνδέσεων.

▪ Η λειτουργία HT/NT είναι ενεργή και η παράμετρος [Σύνδεση
HT/NT] έχει ρυθμιστεί λάθος.
▪ Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες διαμόρφωσης, θα πρέπει
ωστόσο να αντιστοιχούν στο είδος της σύνδεσης χαμηλής
χρέωσης ηλεκτρικού δικτύου που υπάρχει στην εγκατάσταση.
▪ Η παράμετρος [SMART GRID] είναι ενεργή και οι συνδέσεις
είναι εσφαλμένες.

Η επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει στείλει σήμα υψηλής ▪ Περιμένετε για ένα νέο σήμα χαμηλής χρέωσης που θα
ενεργοποιήσει ξανά την τροφοδοσία ρεύματος.
χρέωσης.
Το σύστημα θέρμανσης Πολύ χαμηλή ροή νερού.
δεν ζεσταίνεται
επαρκώς

▪ Ελέγξτε αν είναι εντελώς ανοιχτές όλες οι βαλβίδες φραγής
του κυκλώματος νερού.
▪ Ελέγξτε αν έχει βρωμίσει το φίλτρο νερού.
▪ Ελέγξτε αν έχει βλάβη το δοχείο διαστολής.
▪ Κάντε πλήρη εξαέρωση στην εγκατάσταση θέρμανσης και
στον κυκλοφορητή στο εσωτερικό της συσκευής.
▪ Ελέγξτε στο σύστημα ρύθμισης (Μενού "Πληροφορίες") αν
επαρκεί η πίεση νερού (> 0,5 bar), εάν χρειάζεται,
συμπληρώστε νερό θέρμανσης.
▪ Ελέγξτε αν η αντίσταση στο κύκλωμα νερού δεν είναι πολύ
υψηλή για την αντλία (βλέπε Κεφ. 10).

Πολύ χαμηλή περιοχή ονομαστικών τιμών.

Στο [→ Κύριο μενού→ Διαμόρφωση→ Θέρμανση]:
▪ Αυξήστε την παράμετρο [Heat-Slope ].
▪ Αυξήστε την παράμετρο [HZU max. temperature ].
▪ Αυξήστε την παράμετρο [Max. inflow temperature ].

Σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής
σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες ενεργό.

▪ Ελέγξτε τις παραμέτρους [Όριο θέρμανσης λειτουργίας
θέρμανσης], [Heat-Slope] στο [→ Κύριο
μενού→ Διαμόρφωση→ Θέρμανση].

Ο προαιρετικός εφεδρικός θερμαντήρας (EKBUxx) ή ▪ Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος του εφεδρικού θερμαντήρα
(EKBUxx).
ο εναλλακτικός θερμαντήρας δεν είναι
ενεργοποιημένος.
▪ Ο διακόπτης θερμικής προστασίας (STB) του εφεδρικού
θερμαντήρα (EKBUxx) έχει ενεργοποιηθεί. Απασφαλίστε.
▪ Ελέγξτε τις παραμέτρους [Διαμορφ. εξωτερικής πηγής
θερμότητας] και [Εξωτ. ισχύς Βαθμίδα 1] και [Εξωτ. ισχύς
Βαθμίδα 2] [→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις → Εξωτ. πηγή].
Πολύ χαμηλή ποσότητα νερού στην εγκατάσταση
θέρμανσης

▪ Ελέγξτε την αρχική πίεση στο δοχείο διαστολής και την πίεση
νερού, ενδεχ. συμπληρώστε νερό θέρμανσης και ρυθμίστε εκ
νέου την αρχική πίεση (βλέπε Κεφ. 7.2.2).

Η θέρμανση νερού απαιτεί πολλή ισχύ από την
αντλία θερμότητας.

▪ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της παραμέτρου [Διαμορφ. εξωτερικής
πηγής θερμότητας] [→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις → Εξωτ.
πηγή].
▪ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της παραμέτρου [Εξωτ. ισχύς ζεστού
νερού] [→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις → Εξωτ. πηγή].

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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Βλάβη
Το κύκλωμα ζεστού
νερού δεν θερμαίνεται

Πιθανή αιτία

Σφάλματα και βλάβες
Πιθανή λύση

Η θέρμανση νερού είναι απενεργοποιημένη (π. χ. το ▪ Ελέγξτε τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας.
πρόγραμμα χρόνου λειτουργίας είναι σε φάση
▪ Ελέγξτε τις παραμέτρους ζήτησης.
μείωσης, εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων για τη
θέρμανση νερού).
Πολύ χαμηλή θερμοκρασία πλήρωσης μπόιλερ.

▪ Αυξήστε την ονομαστική θερμοκρασία ζεστού νερού.

Πολύ υψηλή τιμή λήψης.

▪ Μειώστε την τιμή λήψης, περιορίστε τη ροή.

Πολύ χαμηλή ισχύς της αντλίας θερμότητας.

▪ Ελέγξτε αν συμπίπτουν οι προγραμματισμένοι χρόνοι
λειτουργίας για τη θέρμανση χώρου και τη θέρμανση νερού.

Πολύ χαμηλή ποσότητα νερού στην εγκατάσταση
θέρμανσης.

▪ Ελέγξτε την αρχική πίεση στο δοχείο διαστολής και την πίεση
νερού, εάν χρειάζεται, συμπληρώστε νερό θέρμανσης και
ρυθμίστε εκ νέου την αρχική πίεση.

Ο προαιρετικός εφεδρικός θερμαντήρας (EKBUxx) ή ▪ Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος του εφεδρικού θερμαντήρα
(EKBUxx).
ο εναλλακτικός θερμαντήρας δεν είναι
ενεργοποιημένος.
▪ Ο διακόπτης θερμικής προστασίας (STB) του εφεδρικού
θερμαντήρα (EKBUxx) έχει ενεργοποιηθεί. Απασφαλίστε.
▪ Ελέγξτε τις παραμέτρους [Διαμορφ. εξωτερικής πηγής
θερμότητας] και [Εξωτ. ισχύς Βαθμίδα 1] και [Εξωτ. ισχύς
Βαθμίδα 2] [→ Κύριο μενού → Ρυθμίσεις → Εξωτ. πηγή].
Η λειτουργία ψύξης δεν Πολύ χαμηλή ροή νερού.
ψύχει τον χώρο

▪ Ελέγξτε αν είναι εντελώς ανοιχτές όλες οι βαλβίδες φραγής
του κυκλώματος νερού.
▪ Ελέγξτε αν έχει βρωμίσει το φίλτρο νερού.
▪ Ελέγξτε αν έχει βλάβη το δοχείο διαστολής.
▪ Κάντε πλήρη εξαέρωση στην εγκατάσταση θέρμανσης και
στον κυκλοφορητή στο εσωτερικό της συσκευής.
▪ Ελέγξτε στο σύστημα ρύθμισης [→ Κύριο μενού
→ Πληροφορίες → Επισκόπηση → Psyst] αν επαρκεί η πίεση
νερού ((> 0,5 bar), εάν χρειάζεται, συμπληρώστε νερό
θέρμανσης.
▪ Ελέγξτε αν η αντίσταση στο κύκλωμα νερού δεν είναι πολύ
υψηλή για την αντλία (βλέπε Κεφ. 10).

Η λειτουργία "Ψύξη" είναι απενεργοποιημένη (π.χ. ο ▪ Ελέγξτε τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας.
θερμοστάτης χώρου κάνει αίτημα για λειτουργία
▪ Ελέγξτε τις παραμέτρους ζήτησης.
"Ψύξη", αλλά το πρόγραμμα χρόνου λειτουργίας
▪ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας, ώρας και προγράμματος
είναι σε φάση μείωσης, πολύ χαμηλή εξωτερική
χρόνου λειτουργίας στο σύστημα ρύθμισης.
θερμοκρασία).
Ο συμπιεστής ψυκτικού μέσου δεν λειτουργεί.

▪ Με εγκατεστημένο εφεδρικό θερμαντήρα (EKBUxx):
▪ Ελέγξτε αν ο εφεδρικός θερμαντήρας θερμαίνει τη
θερμοκρασία επιστροφής στους τουλάχιστον 15 °C (Σε
χαμηλή θερμοκρασία επιστροφής, η αντλία θερμότητας
χρησιμοποιεί πρώτα τον εφεδρικό θερμαντήρα για την
επίτευξη αυτής της ελάχιστης θερμοκρασίας επιστροφής.).
▪ Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος του εφεδρικού θερμαντήρα
(EKBUxx).
▪ Ο διακόπτης θερμικής προστασίας (STB) του εφεδρικού
θερμαντήρα (EKBUxx) έχει ενεργοποιηθεί. Απασφαλίστε.

Η εγκατάσταση έχει τεθεί στον τρόπο λειτουργίας
"Θέρμανση".

▪ Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας σε "Ψύξη".

Εξωτερική θερμοκρασία < 4 °C

▪ Η αντλία θερμότητας άλλαξε αυτόματα στον τρόπο
λειτουργίας "Θέρμανση" για να μπορέσει να διασφαλίσει
προστασία από παγετό σε περίπτωση περαιτέρω πτώσης της
εξωτερικής θερμοκρασίας. Η λειτουργία ψύξης χώρου δεν
είναι δυνατή.
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Σφάλματα και βλάβες
Βλάβη

Πολύ χαμηλή ψυκτική
ισχύς στη λειτουργία
ψύξης χώρου

Πιθανή αιτία
Πολύ χαμηλή ροή νερού.

Πιθανή λύση
▪ Ελέγξτε αν είναι εντελώς ανοιχτές όλες οι βαλβίδες φραγής
του κυκλώματος νερού.
▪ Ελέγξτε αν έχει βρωμίσει το φίλτρο νερού.
▪ Ελέγξτε αν έχει βλάβη το δοχείο διαστολής.
▪ Κάντε πλήρη εξαέρωση στην εγκατάσταση θέρμανσης και
στον κυκλοφορητή στο εσωτερικό της συσκευής.
▪ Ελέγξτε στο σύστημα ρύθμισης [→ Κύριο μενού
→ Πληροφορίες → Επισκόπηση → Psyst] αν επαρκεί η πίεση
νερού ((> 0,5 bar), εάν χρειάζεται, συμπληρώστε νερό
θέρμανσης.
▪ Ελέγξτε αν η αντίσταση στο κύκλωμα νερού δεν είναι πολύ
υψηλή για την αντλία.

Πολύ χαμηλή ποσότητα νερού στην εγκατάσταση
θέρμανσης.

▪ Ελέγξτε την αρχική πίεση στο δοχείο διαστολής και την πίεση
νερού, εάν χρειάζεται, συμπληρώστε νερό θέρμανσης και
ρυθμίστε εκ νέου την αρχική πίεση.

Πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή ποσότητα ψυκτικού
στην εγκατάσταση θέρμανσης.

▪ Εξακριβώστε τις αιτίες για πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή
ποσότητα ψυκτικού στο κύκλωμα ψυκτικού.
▪ Σε πολύ χαμηλή ποσότητα ψυκτικού, ελέγξτε το κύκλωμα
ψυκτικού ως προς τη στεγανότητα, επισκευάστε και
προσθέστε ψυκτικό.
▪ Σε πολύ υψηλή ποσότητα ψυκτικού, ανακυκλώστε το
ψυκτικό και γεμίστε την εγκατάσταση εκ νέου με τη σωστή
ποσότητα.

▪ Κάντε πλήρη εξαέρωση στην εγκατάσταση θέρμανσης και
Πολύ έντονος θόρυβος Αέρας στο κύκλωμα νερού.
στον κυκλοφορητή στο εσωτερικό της συσκευής.
λειτουργίας από τον
κυκλοφορητή στο
▪ Ελέγξτε τη σωστή στερέωση του Daikin Altherma EHS(X/H),
Δημιουργία θορύβου λόγω κραδασμών.
εσωτερικό της
των εξαρτημάτων και των καλυμμάτων του.
συσκευής
Βλάβη εδράνου του κυκλοφορητή στο εσωτερικό της ▪ Αντικαταστήστε τον κυκλοφορητή στο εσωτερικό της
συσκευής.
συσκευής
Πολύ χαμηλή πίεση νερού στην είσοδο της αντλίας.

▪ Ελέγξτε στο σύστημα ρύθμισης [→ Κύριο μενού
→ Πληροφορίες → Επισκόπηση] αν επαρκεί η πίεση νερού
(> 0,5 bar).
▪ Ελέγξτε αν το μανόμετρο λειτουργεί σωστά (σύνδεση
εξωτερικού μανόμετρου).
▪ Ελέγξτε την αρχική πίεση στο δοχείο διαστολής και την πίεση
νερού, εάν χρειάζεται, συμπληρώστε νερό θέρμανσης και
ρυθμίστε εκ νέου την αρχική πίεση.

Η βαλβίδα υπερπίεσης Το δοχείο διαστολής έχει βλάβη.
ασφαλείας δεν είναι
Η πίεση νερού στην εγκατάσταση θέρμανσης είναι
στεγανή ή είναι
πολύ υψηλή.
συνεχώς ανοιχτή

Η βαλβίδα υπερπίεσης ασφαλείας κολλάει.

▪ Αντικαταστήστε το δοχείο διαστολής.
▪ Ελέγξτε στο σύστημα ρύθμισης [→ Κύριο μενού
→ Πληροφορίες → Επισκόπηση] αν η πίεση νερού βρίσκεται
κάτω από την αναφερόμενη μέγιστη πίεση. Ενδεχ. αδειάστε
τόσο νερό ώσπου η πίεση να βρίσκεται στη μεσαία επιτρεπτή
περιοχή.
▪ Ελέγξτε τη βαλβίδα υπερπίεσης ασφαλείας και ενδεχομένως
αντικαταστήστε την.
▪ Περιστρέψτε αριστερόστροφα το κόκκινο κουμπί στη
βαλβίδα υπερπίεσης ασφαλείας. Αν ακούγεται ένας
θόρυβος χτύπου, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη βαλβίδα
υπερπίεσης ασφαλείας.

Πίν. 8-1

Πιθανές βλάβες
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Σφάλματα και βλάβες

Κωδικοί σφάλματος

Κωδικ Εξάρτημα/Περιγραφή
ός

Σφάλμα

Πιθανή λύση σφάλματος

E75

Αισθητήρας θερμοκρασίας
προσαγωγής tV, BH

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής.

E76

Αισθητήρας θερμοκρασίας
μπόιλερ tDHW1

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας μπόιλερ

▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
Βλάβη ή απουσία σύνδεσης αισθητήρα
θερμοκρασίας μπόιλερ tDHW1 ή καλωδίου σύνδεσης.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
▪ Ελέγξτε τη ρύθμιση [Hot water sensor].

E81

Πλακέτα κυκλώματος
RoCon BM2C

E88

Πλακέτα κυκλώματος
RoCon BM2C

Σφάλμα επικοινωνίας

Βλάβη αποθήκευσης παραμέτρων στο EEPROM.
▪ Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις.
Βλάβη αποθήκευσης παραμέτρων στην εξωτερική
μνήμη Flash.
▪ Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις.

E91

Συνδέσεις μονάδας CAN

E128

Αισθητήρας θερμοκρασίας
επιστροφής tR1

Το χαρακτηριστικό δίαυλου μιας μονάδας CAN
υπάρχει δύο φορές, ρυθμίστε μια σαφή διεύθυνση
διαύλου δεδομένων.
Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας επιστροφής

Βλάβη ή απουσία σύνδεσης αισθητήρα
θερμοκρασίας επιστροφής tR1 στον αισθητήρα ροής
FLS ή καλωδίου σύνδεσης.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.

E129

Αισθητήρας πίεσης DS

Βλάβη αισθητήρα πίεσης

Βλάβη αισθητήρα πίεσης DS.

E198

Αισθητήρας ροής FLS,

Η μέτρηση ροής δεν είναι λογική

Παρουσιάζεται σφάλμα όταν η τριοδική βαλβίδα
εναλλαγής 3UVB1 είναι στη θέση Bypass, ο
κυκλοφορητής στο εσωτερικό της συσκευής
λειτουργεί, αλλά γίνεται μέτρηση πολύ χαμηλής
ογκομετρικής παροχής.

▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
Τριοδική βαλβίδα
εναλλαγής 3UVB1

Απαιτούμενη ελάχιστη ροή νερού:
▪ Τρόπος λειτουργίας "Θέρμανση": 600 l/h
▪ Τρόπος λειτουργίας "Ψύξη": 840 l/h
▪ Αυτόματη λειτουργία απόψυξης () ενεργή: 1020 l/
h
▪ Αέρας στην εγκατάσταση θέρμανσης.
▪ Εξαερώστε.
▪ Ο κυκλοφορητής στο εσωτερικό της συσκευής δεν
λειτουργεί.
▪ Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση και τις
ρυθμίσεις του συστήματος ρύθμισης. Σε
περίπτωση βλάβης κυκλοφορητή,
αντικαταστήστε τον.
▪ Βρώμικος, βουλωμένος αισθητήρας ροής FLS.
▪ Ελέγξτε, καθαρίστε.
▪ Βλάβη αισθητήρα ροής FLS.
▪ Βλάβη μηχανισμού κίνησης τριοδικής βαλβίδας
εναλλαγής 3UVB1.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
E200

Ηλεκτρικά εξαρτήματα

Σφάλμα επικοινωνίας

Βλάβη επικοινωνίας ανάμεσα στο RoCon BM2C και
την πλακέτα κυκλώματος A1P.
▪ Καλωδίωση ή συνδέσεις, κακή επαφή.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
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Σφάλματα και βλάβες

Κωδικ Εξάρτημα/Περιγραφή
ός

Σφάλμα

Πιθανή λύση σφάλματος

E8005 Αισθητήρας πίεσης DS

Πολύ χαμηλή πίεση νερού στην εγκατάσταση
θέρμανσης

Η πίεση νερού είναι κάτω από την επιτρεπτή
ελάχιστη τιμή.
▪ Πολύ λίγο νερό στην εγκατάσταση θέρμανσης.
▪ Ελέγξτε την εγκατάσταση θέρμανσης ως προς
ενδεχόμενα σημεία διαρροής, συμπληρώστε
νερό.
▪ Βλάβη αισθητήρα πίεσης DS.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.

E8100 Ηλεκτρικά εξαρτήματα

Επικοινωνία

Αποτυχία αρχικοποίησης μετά από εκκίνηση αντλίας
θερμότητας.
Βλάβη πλακέτας κυκλώματος A1P.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.

E9000

Εσωτερικό προσωρινό μήνυμα

Δεν είναι σχετικό για λειτουργία της εγκατάστασης
σύμφωνα με τις οδηγίες.

E9001 Αισθητήρας θερμοκρασίας
επιστροφής tR2

Σφάλμα αισθητήρα επιστροφής

Βλάβη αισθητήρα ή καλωδίου σύνδεσης.

E9002 Αισθητήρας θερμοκρασίας
προσαγωγής tV1 ή tV, BH

Σφάλμα αισθητήρα προσαγωγής

E9003 Βλάβη λειτουργίας
προστασίας από παγετό

Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας (PWT)

▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
Βλάβη αισθητήρα ή καλωδίου σύνδεσης.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
Τιμή μέτρησης tV1 < 0 °C
▪ Βλάβη της λειτουργίας προστασίας από παγετό
του πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας λόγω
χαμηλής ροής του νερού. Βλέπε κωδικό
σφάλματος E9004 / 7H.
▪ Βλάβη της λειτουργίας προστασίας από παγετό
του πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας λόγω
απουσίας ψυκτικού από την εγκατάσταση. Βλέπε
κωδικό σφάλματος E9015 / E4.

E9004 Αισθητήρας ροής FLS

Βλάβη ροής

Η ροή νερού είναι πολύ χαμηλή ή δεν υπάρχει.
Απαιτούμενη ελάχιστη ροή: βλέπε Κεφ. 5
Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία:
▪ Όλες οι βαλβίδες φραγής του κυκλώματος νερού
πρέπει να είναι εντελώς ανοιχτές.
▪ Τα προαιρετικά φίλτρα νερού δεν πρέπει να
έχουν βρωμίσει.
▪ Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να λειτουργεί
εντός της προβλεπόμενης περιοχής λειτουργίας.
▪ Πρέπει να γίνει πλήρης εξαέρωση στην
εγκατάσταση θέρμανσης και στον κυκλοφορητή
στο εσωτερικό της συσκευής.
▪ Ελέγξτε στο σύστημα ρύθμισης αν επαρκεί η
πίεση νερού (> 0,5 bar). [→ Κύριο μενού
→ Πληροφορίες → Επισκόπηση → Psyst]
▪ Έλεγχος λειτουργίας της τριοδικής βαλβίδας
εναλλαγής 3UVB1: Συγκρίνετε την πραγματική
θέση του 3UVB1 με την εμφανιζόμενη θέση
[→ Κύριο μενού → Πληροφορίες → Επισκόπηση
→ BPV].
▪ Εμφανίζεται αυτό το σφάλμα στη λειτουργία
απόψυξης στους τρόπους λειτουργίας "Θέρμανση
χώρου" ή "Θέρμανση νερού"; Σε προαιρετικό
εφεδρικό θερμαντήρα: ελέγξτε την τροφοδοσία
ρεύματος και τις ασφάλειες.
▪ Ελέγξτε τις ασφάλειες (ασφάλεια αντλίας (FU1)
στην πλακέτα κυκλώματος A1P και ασφάλεια
πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (F1) στην
πλακέτα κυκλώματος RoCon BM2C).
▪ Ελέγξτε τον αισθητήρα ροής FLS ως προς
ρύπους και λειτουργία, εάν χρειάζεται, καθαρίστε,
αντικαταστήστε.
▪ Βλάβη από παγετό στον πλακοειδή εναλλάκτη
θερμότητας (εξωτερική μονάδα)
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Σφάλματα και βλάβες

Κωδικ Εξάρτημα/Περιγραφή
ός

Σφάλμα

Πιθανή λύση σφάλματος

E9005 Αισθητήρας θερμοκρασίας
προσαγωγής tV, BH

Θερμοκρασία προσαγωγής tV, BH > 75 °C

Η θερμοκρασία προσαγωγής του εφεδρικού
θερμαντήρα (tV, BH) είναι πολύ υψηλή.

E9006 Αισθητήρας θερμοκρασίας
προσαγωγής tV, BH

Θερμοκρασία προσαγωγής tV, BH > 65 °C

▪ Ο αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής
μεταδίδει εσφαλμένες τιμές. Βλάβη αισθητήρα
θερμοκρασίας ή καλωδίου σύνδεσης.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
▪ Πρόβλημα επικοινωνίας γέφυρας A1P στο X3A.

E9007 Πλακέτα κυκλώματος A1P

Βλάβη πλακέτας IG

Βλάβη επικοινωνίας ανάμεσα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας και την εσωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις.
▪ Εκτελέστε επαναφορά.
▪ Βλάβη πλακέτας κυκλώματος A1P.
▪ Αντικαταστήστε την πλακέτα κυκλώματος A1P.

E9008 Αισθητήρας θερμοκρασίας
(πλευρά υγρού ψυκτικού)
tL2

Θερμοκρασία ψυκτικού εκτός της ισχύουσας
περιοχής

Καμία μείωση θερμότητας στον πλακοειδή
εναλλάκτη θερμότητας.
▪ Ελέγξτε τη ροή.
▪ Εάν η ροή είναι εντάξει, αντικαταστήστε τον
αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού.

E9009 Προαιρετικός εξοπλισμός: Βλάβη STB
STB εφεδρικού θερμαντήρα
(EKBUxx)

Ο διακόπτης θερμικής προστασίας (STB) στον
εφεδρικό θερμαντήρα (EKBUxx) έχει ενεργοποιηθεί.

E9010 Γέφυρα στην πλακέτα A1P

Απουσία γέφυρας της υποδοχής σύνδεσης "X21A"
στην πλακέτα A1P.

▪ Ελέγξτε τη θέση του ρελέ STB και απασφαλίστε
το.

▪ Συνδέστε το βύσμα καλωδίωσης.
E9011 Αισθητήρας ροής FLS

Σφάλμα αισθητήρα ροής

E9012 Αισθητήρας θερμοκρασίας
προσαγωγής tV1 ή tV, BH

Σφάλμα αισθητήρα προσαγωγής

Βλάβη αισθητήρα ροής FLS.
▪ Αντικαταστήστε τον αισθητήρα ροή FLS.
Τιμή μέτρησης εκτός της επιτρεπτής περιοχής
τιμών. Βλάβη αισθητήρα ή καλωδίου σύνδεσης.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.

E9013 Κεντρική πλακέτα
εξωτερικής μονάδας
αντλίας θερμότητας

Βλάβη πλακέτας AG

E9014 Διακόπτης υψηλής πίεσης
S1PH στο σύστημα
ψυκτικού

P ψυκτικού υψηλή

▪ Βλάβη κεντρικής πλακέτας στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Βλάβη μοτέρ ανεμιστήρα.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
Πολύ υψηλή πίεση στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.
▪ Βλάβη διακόπτη υψηλής πίεσης S1PH ή μοτέρ
ανεμιστήρα.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
▪ Κακή επαφή της καλωδίωσης.
▪ Πολύ χαμηλή ροή στην εγκατάσταση θέρμανσης.
▪ Πολύ υψηλή ποσότητα ψυκτικού μέσου
πλήρωσης.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
▪ Οι βαλβίδες υπηρεσίας στην εξωτερική μονάδα
αντλίας θερμότητας δεν είναι ανοιχτές.
▪ Ανοίξτε της βαλβίδες υπηρεσίας.
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Σφάλματα και βλάβες

Κωδικ Εξάρτημα/Περιγραφή
ός

Σφάλμα

E9015 Αισθητήρας πίεσης S1NPH P ψυκτικού μέσου χαμηλή
στην εξωτερική μονάδα
αντλίας θερμότητας

Πιθανή λύση σφάλματος
Πολύ χαμηλή πίεση στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.
▪ Πολύ χαμηλή ποσότητα ψυκτικού μέσου.
▪ Ελέγξτε, αντιμετωπίστε την αιτία, συμπληρώστε
ψυκτικό μέσο.
▪ Βλάβη αισθητήρα πίεσης S1NPH στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας ελασμάτινου
εναλλάκτη θερμότητας R4T στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας δεν ανοίγει.
▪ Βλάβη κεντρικής πλακέτας στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.

E9016 Ηλεκτρονική προστασία
Προστασία συμπιεστή από φορτίο
υπερφόρτωσης στο
συμπιεστή ψυκτικού μέσου

Η προστασία υπερφόρτωσης του συμπιεστή
ψυκτικού μέσου έχει ενεργοποιηθεί. Πολύ υψηλή
διαφορά πίεσης στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου
ανάμεσα στην πλευρά υψηλής πίεσης και την
πλευρά χαμηλής πίεσης (> 26 bar).
▪ Βλάβη συμπιεστή ψυκτικού μέσου.
▪ Βλάβη πλακέτας αντιστροφέα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Καλωδίωση συμπιεστή ψυκτικού μέσου /
πλακέτας αντιστροφέα, κακή επαφή.
▪ Πολύ υψηλή ποσότητα ψυκτικού μέσου
πλήρωσης.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
▪ Οι βαλβίδες υπηρεσίας στην εξωτερική μονάδα
αντλίας θερμότητας δεν είναι ανοιχτές.
▪ Ανοίξτε της βαλβίδες υπηρεσίας.

E9017 Μοτέρ ανεμιστήρα στην
εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας

Ανεμιστήρας μπλοκαρισμένος

▪ Ένας ανεμιστήρας στην εξωτερική μονάδα
αντλίας θερμότητας είναι μπλοκαρισμένος.
▪ Ελέγξτε τον ανεμιστήρα ως προς ενδεχόμενες
επιδράσεις από ρύπους ή μπλοκάρισμα, ενδεχ.
καθαρίστε και καταστήστε τον λειτουργικό.
▪ Βλάβη μοτέρ ανεμιστήρα.
▪ Καλωδίωση μοτέρ ανεμιστήρα, κακή επαφή.
▪ Υπέρταση στο μοτέρ ανεμιστήρα.
▪ Βλάβη ασφάλειας στην εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας.
▪ Βλάβη πλακέτας αντιστροφέα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.

E9018 Ηλεκτρονική εκτονωτική
βαλβίδα

Εκτονωτική βαλβίδα

Βλάβη ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας στην
εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας,
αντικαταστήστε.

E9019 Αισθητήρας θερμοκρασίας
μπόιλερ tDHW2

Θερμοκρασία ζεστού νερού > 85 °C

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ tDHW2 μεταδίδει
τιμή θερμοκρασίας > 85 °C.
Βλάβη αισθητήρα ή καλωδίου σύνδεσης.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.

E9020 Πολύ υψηλός αισθητήρας Tεξατμιστή υψηλή
θερμοκρασίας εξόδου
(αισθητήρας θερμού
αερίου) R2T στο συμπιεστή
ψυκτικού της εξωτερικής
μονάδας αντλίας
θερμότητας

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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▪ Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας εξόδου R2T στο
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Κωδικ Εξάρτημα/Περιγραφή
ός

Σφάλμα

E9021 Διακόπτης υψηλής πίεσης Σύστημα HPS
S1PH στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας

Σφάλματα και βλάβες

Πιθανή λύση σφάλματος
▪ Βλάβη διακόπτη υψηλής πίεσης S1PH.
▪ Βλάβη κεντρικής πλακέτας στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Καλωδίωση, κακή επαφή.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.

E9022 Αισθητήρας εξωτερικής
θερμοκρασίας R1T στην
εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας

Βλάβη αισθητήρα AT

E9023 Αισθητήρας θερμοκρασίας
μπόιλερ tDHW1 ή tDHW2

Βλάβη αισθητήρα WW

Βλάβη αισθητήρα ή καλωδίου σύνδεσης.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.

E9024 Αισθητήρας πίεσης S1NPH Αισθητήρας πίεσης
στην εξωτερική μονάδα
αντλίας θερμότητας
E9025 Αισθητήρας θερμοκρασίας Σφάλμα αισθητήρα επιστροφής
εξόδου R2T στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας
E9026 Αισθητήρας θερμοκρασίας
αναρρόφησης R3T στην
εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας

Σφάλμα αισθητήρα αναρροφητικού σωλήνα

E9027 Αισθητήρας θερμοκρασίας
ελασμάτινου εναλλάκτη
θερμότητας R5T στην
εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας

Αισθητήρας Aircoil Defrost

E9028 Αισθητήρας θερμοκρασίας
ελασμάτινου εναλλάκτη
θερμότητας R4T στην
εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας

Αισθητήρας Aircoil Temp

(μόνο για εγκατάσταση
1116 kW)
E9029 Αισθητήρας θερμοκρασίας
πλευράς υγρού R6T στην
εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας
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Σφάλματα και βλάβες

Κωδικ Εξάρτημα/Περιγραφή
ός

Σφάλμα

Πιθανή λύση σφάλματος

E9030 Αισθητήρας θερμοκρασίας
R10T στην πλακέτα
αντιστροφέα στην
εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας

Ηλεκτρική βλάβη

Υπερθέρμανση στην εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας.

(μόνο για εγκατάσταση
1116 kW)

▪ Πολύ υψηλή εξωτερική θερμοκρασία.
▪ Ανεπαρκής ψύξη πλακέτας αντιστροφέα.
▪ Βρώμικη/φραγμένη αναρρόφηση αέρα.
▪ Βλάβη πλακέτας αντιστροφέα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας στην πλακέτα
αντιστροφέα, λανθασμένη βυσματική σύνδεση
X111A.
▪ Ελέγξτε, αντιμετωπίστε την αιτία,
αντικαταστήστε.
▪ Ενδεχ. επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις.

E9031 Σφάλμα υπέρτασης
ηλεκτρικών εξαρτημάτων

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί το σφάλμα <15x,
η ασφάλεια λειτουργίας του Daikin Altherma EHS(X/
H) συνεχίζει να διασφαλίζεται.
▪ Σποραδικό μήνυμα κατά τη διάρκεια της
συνεχούς αυτοεπιτήρησης της συσκευής.
▪ Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί το σφάλμα 15x,
αυτό δρα ως ασφάλιση και μπορεί να έχει τις εξής
αιτίες:
▪ Τρέχουσα υπέρταση δικτύου.
▪ Μπλοκάρισμα ή βλάβη συμπιεστή ψυκτικού
μέσου.
▪ Βλάβη πλακέτας αντιστροφέα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Καλωδίωση, κακή επαφή.
▪ Οι βαλβίδες υπηρεσίας στην εξωτερική μονάδα
αντλίας θερμότητας δεν είναι ανοιχτές.
▪ Ελέγξτε, αντιμετωπίστε την αιτία,
αντικαταστήστε.
▪ Ενδεχ. επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις.

E9032 Ηλεκτρικά εξαρτήματα

▪ Βλάβη συμπιεστή ψυκτικού μέσου.
▪ Βλάβη πλακέτας αντιστροφέα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
▪ Ενδεχ. επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις.

E9033

▪ Μπλοκάρισμα ή βλάβη συμπιεστή ψυκτικού
μέσου.
▪ Πριν από την εκκίνηση του συμπιεστή ψυκτικού
μέσου, πολύ υψηλή διαφορά πίεσης ανάμεσα
στην πλευρά υψηλής πίεσης και την πλευρά
χαμηλής πίεσης.
▪ Οι βαλβίδες υπηρεσίας στην εξωτερική μονάδα
αντλίας θερμότητας δεν είναι ανοιχτές.
▪ Ελέγξτε, αντιμετωπίστε την αιτία,
αντικαταστήστε.
▪ Ενδεχ. επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις.

E9034

Σφάλμα επικοινωνίας - Βλάβη εσωτερικής
επικοινωνίας στην εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας.
▪ Ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις.
▪ Εκτελέστε επαναφορά.
▪ Βλάβη κεντρικής πλακέτας στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Βλάβη πλακέτας αντιστροφέα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Βλάβη μοτέρ ανεμιστήρα.
▪ Καλωδίωση, κακή επαφή.
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▪ Ενδεχ. επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις.

8
Κωδικ Εξάρτημα/Περιγραφή
ός

Σφάλμα

E9035 Πλακέτα αντιστροφέα στην Βλάβη πλακέτας AG
εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας

Σφάλματα και βλάβες

Πιθανή λύση σφάλματος
Απουσία τάσης τροφοδοσίας στη σύνδεση δικτύου.
▪ Βλάβη πλακέτας αντιστροφέα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Ελέγξτε, αντιμετωπίστε την αιτία,
αντικαταστήστε.
▪ Ενδεχ. επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις.

E9036 Αισθητήρας θερμοκρασίας
R10T στην πλακέτα
αντιστροφέα στην
εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας

Ηλεκτρική βλάβη

Υπερθέρμανση στην εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας
▪ Βλάβη πλακέτας αντιστροφέα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας στην πλακέτα
αντιστροφέα, λανθασμένη βυσματική σύνδεση
X111A.

(μόνο για εγκατάσταση
1116 kW)

▪ Ελέγξτε, αντιμετωπίστε την αιτία,
αντικαταστήστε.
▪ Ενδεχ. επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις.
E9037 Ρύθμιση ισχύος

Εσφαλμένη ρύθμιση ισχύος για εξωτερική μονάδα
αντλίας θερμότητας

E9038 Αισθητήρες και ρυθμίσεις
παραμέτρων στην
εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας

Διαρροή ψυκτικού μέσου

▪ Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις.
Απώλεια ψυκτικού μέσου.
▪ Πολύ χαμηλή ποσότητα ψυκτικού μέσου. Βλέπε
κωδικό σφάλματος E9015 / E4.
▪ Φράξιμο ή έλλειψη στεγανότητας στο αγωγό
ψυκτικού μέσου.
▪ Ελέγξτε, αντιμετωπίστε την αιτία, συμπληρώστε
ψυκτικό μέσο.

E9039

Υπόταση/Υπέρταση

Τάση δικτύου εκτός της επιτρεπτής περιοχής
▪ Σποραδικό σφάλμα λίγο μετά από διακοπή
ρεύματος.
▪ Δεν απαιτείται αποκατάσταση σφάλματος.
▪ Βλάβη πλακέτας αντιστροφέα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
▪ Ενδεχ. επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444030_00 – 07/2018 – EL
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Σφάλματα και βλάβες

Κωδικ Εξάρτημα/Περιγραφή
ός

Σφάλμα

Πιθανή λύση σφάλματος

E9041 Σφάλμα μετάδοσης

Ηλεκτρικά εξαρτήματα

Βλάβη επικοινωνίας ανάμεσα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας και την εσωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Καλωδίωση ή συνδέσεις, κακή επαφή.
▪ Δεν έχει συνδεθεί εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας.
▪ Βλάβη πλακέτας κυκλώματος A1P.
▪ Βλάβη κεντρικής πλακέτας στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.

E9042

Βλάβη επικοινωνίας ανάμεσα στο RoCon BM2C και
την πλακέτα κυκλώματος A1P.

E9043

Βλάβη επικοινωνίας ανάμεσα στην κεντρική
πλακέτα και την πλακέτα αντιστροφέα στην
εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας.

▪ Βλέπε κωδικό σφάλματος E200.

▪ Βλάβη κεντρικής πλακέτας στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Βλάβη πλακέτας αντιστροφέα στην εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας.
▪ Καλωδίωση, κακή επαφή.
▪ Ελέγξτε, αντιμετωπίστε την αιτία,
αντικαταστήστε.
E9044

Η διαμόρφωση της πλακέτας κυκλώματος A1P δεν
ταιριάζει με την εξωτερική μονάδα αντλίας
θερμότητας
▪ Αντικαταστήστε την πλακέτα κυκλώματος A1P.
▪ Ενδεχ. επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις.

E9045 Λογισμικό

Χρόνος θέρμανσης WW

Το WW θερμαίνει > 6 ώρες
▪ Ελέγξτε την ηλεκτρική αντίσταση.
▪ Ελέγξτε αν η τροφοδοσία ρεύματος αντιστοιχεί
στις προδιαγραφές. Ελέγξτε ως προς
διακυμάνσεις της συχνότητας.
▪ Ελέγξτε τις ασφάλειες στις πλακέτες τυπωμένων
κυκλωμάτων.
▪ Ελέγξτε την κατανάλωση του WW (ενδεχ. πολύ
μεγάλη).
▪ Ελέγξτε τη στρόφιγγα WW της εγκατάστασης.
▪ Επιβεβαιώστε ότι το λογισμικό και το EEPROM
στην υδραυλική πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
ταιριάζουν.

E9046 Λογισμικό

Εκκίνηση συμπιεστή

Το σύστημα αναγνωρίζει 16 φορές σε 5 λεπτά ότι η
κυματομορφή ρεύματος δεν είναι φυσιολογική
▪ Ελέγξτε αν η τροφοδοσία ρεύματος αντιστοιχεί
στις προδιαγραφές. Ελέγξτε ως προς
διακυμάνσεις της συχνότητας.
▪ Ελέγξτε το συμπιεστή.
▪ Ελέγξτε τη σύνδεση και την καλωδίωση του
συμπιεστή.
▪ Ελέγξτε τη λειτουργία της εκτονωτικής βαλβίδας
(επιστροφή υγρού).
▪ Ελέγξτε την ποσότητα πλήρωσης του ψυκτικού
και ελέγξτε ως προς ενδεχόμενα σημεία
διαρροής.
▪ Ελέγξτε μετά την επαναφορά της τροφοδοσίας
ρεύματος αν εμφανίζεται το σφάλμα όταν ο
συμπιεστής δεν είναι σε λειτουργία: ελέγξτε την
εκτονωτική βαλβίδα.
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Σφάλματα και βλάβες

Κωδικ Εξάρτημα/Περιγραφή
ός

Σφάλμα

Πιθανή λύση σφάλματος

E9047 Λογισμικό

Υπέρταση

Το σύστημα αναγνωρίζει 16 φορές σε 5 λεπτά
υπερένταση στο συμπιεστή > 20 A για
> 2,5 δευτερόλεπτα
▪ Ελέγξτε το συμπιεστή.
▪ Ελέγξτε τη σύνδεση και την καλωδίωση του
συμπιεστή.
▪ Ελέγξτε τη λειτουργία της εκτονωτικής βαλβίδας
(επιστροφή υγρού).
▪ Ελέγξτε την ποσότητα πλήρωσης του ψυκτικού
και ελέγξτε ως προς ενδεχόμενα σημεία
διαρροής.
▪ Ελέγξτε το τρανζίστορ ισχύος.
▪ Ελέγξτε την εξωτερική πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος αντιστροφέα.
▪ Ελέγξτε αν η λυχνία LED ροής ρεύματος
αναβοσβήνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
▪ Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί το σωστό
ανταλλακτικό.
▪ Ελέγξτε αν η εξωτερική κεντρική πλακέτα
τυπωμένου κυκλώματος τροφοδοτείται με ρεύμα.
▪ Ελέγξτε αν η τροφοδοσία ρεύματος αντιστοιχεί
στις προδιαγραφές. Ελέγξτε ως προς
διακυμάνσεις της συχνότητας.

E9048 4-οδική βαλβίδα

4-οδική βαλβίδα

Μετά από λειτουργία 5 λεπτών εμφανίζεται η εξής
προϋπόθεση πάνω από 10 λεπτά:
Θέρμανση: θερμοκρασία συμπυκνωτή μείον
θερμοκρασία νερού εξόδου < -10 °C
▪ Ελέγξτε το θερμίστορ για το νερό εξόδου στον
εναλλάκτη θερμότητας.
▪ Ελέγξτε το θερμίστορ της πλευράς υγρού του
ψυκτικού μέσου.
▪ Ελέγξτε αν η λυχνία LED ροής ρεύματος
αναβοσβήνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
▪ Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί το σωστό
ανταλλακτικό.
▪ Ελέγξτε αν η εξωτερική κεντρική πλακέτα
τυπωμένου κυκλώματος τροφοδοτείται με ρεύμα.
▪ Ελέγξτε το πηνίο / τη δέσμη καλωδίων της 4οδικής βαλβίδας.
▪ Ελέγξτε το σώμα της 4-οδικής βαλβίδας.
▪ Ελέγξτε ως προς έλλειψη ψυκτικού μέσου.
Εκτελέστε έλεγχο στεγανότητας.
▪ Ελέγξτε την ποιότητα του ψυκτικού μέσου.
▪ Ελέγξτε τις βαλβίδες φραγής.
▪ Ελέγξτε αν η υδραυλική πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος τροφοδοτείται με τάση.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
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Κωδικ Εξάρτημα/Περιγραφή
ός

Σφάλμα

Πιθανή λύση σφάλματος

E9049 Αισθητήρας θερμοκρασίας
στον εξατμιστή

Ψύξη υψηλής πίεσης

Η θερμοκρασία που μετρά ο αισθητήρας
θερμοκρασίας στον ελασμάτινο θερμικό μεταλλάκτη
ξεπερνά τους 60 °C
▪ Ελέγξτε αν ο χώρος εγκατάστασης αντιστοιχεί
στις προδιαγραφές.
▪ Ελέγξτε τον ανεμιστήρα.
▪ Ελέγξτε τη σύνδεση και την καλωδίωση του μοτέρ
ανεμιστήρα.
▪ Ελέγξτε την εκτονωτική βαλβίδα.
▪ Ελέγξτε την εξωτερική πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος αντιστροφέα.
▪ Ελέγξτε αν η λυχνία LED ροής ρεύματος
αναβοσβήνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
▪ Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί το σωστό
ανταλλακτικό.
▪ Ελέγξτε αν η εξωτερική κεντρική πλακέτα
τυπωμένου κυκλώματος τροφοδοτείται με ρεύμα.
▪ Ελέγξτε τις βαλβίδες φραγής.
▪ Ελέγξτε το θερμικό μεταλλάκτη.
▪ Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στον
ελασμάτινο θερμικό μεταλλάκτη.
▪ Ελέγξτε την ποιότητα του ψυκτικού μέσου.

E9050 Λογισμικό

Αισθητήρας τάσης/ρεύματος

Αναγνωρίστηκε βλάβη στις συνθήκες τροφοδοσίας
ρεύματος, πριν ή αμέσως μετά την εκκίνηση του
συμπιεστή
▪ Ελέγξτε το συμπιεστή.
▪ Ελέγξτε τη σύνδεση και την καλωδίωση του
συμπιεστή.
▪ Ελέγξτε τη λειτουργία της εκτονωτικής βαλβίδας
(επιστροφή υγρού).
▪ Ελέγξτε την ποσότητα πλήρωσης του ψυκτικού
μέσου και ελέγξτε ως προς ενδεχόμενα σημεία
διαρροής.
▪ Ελέγξτε την εξωτερική πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος αντιστροφέα.
▪ Ελέγξτε αν η λυχνία LED ροής ρεύματος
αναβοσβήνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
▪ Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί το σωστό
ανταλλακτικό.
▪ Ελέγξτε αν η εξωτερική κεντρική πλακέτα
τυπωμένου κυκλώματος τροφοδοτείται με ρεύμα.

E9052 Λογισμικό

Σύστημα συμπιεστή

Συχνότητα λειτουργίας του συμπιεστή κάτω από
55 Hz, τάση κάτω από 0,1 V και ρεύμα εισόδου
κάτω από 0,5 A
▪ Ελέγξτε το συμπιεστή.
▪ Ελέγξτε τη σύνδεση και την καλωδίωση του
συμπιεστή.
▪ Ελέγξτε τη λειτουργία της εκτονωτικής βαλβίδας
(επιστροφή υγρού).
▪ Ελέγξτε την ποσότητα πλήρωσης του ψυκτικού
μέσου και ελέγξτε ως προς ενδεχόμενα σημεία
διαρροής.
▪ Ελέγξτε αν η τροφοδοσία ρεύματος αντιστοιχεί
στις προδιαγραφές. Ελέγξτε ως προς
διακυμάνσεις της συχνότητας.
▪ Ελέγξτε την εξωτερική πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος αντιστροφέα.
▪ Ελέγξτε αν η λυχνία LED ροής ρεύματος
αναβοσβήνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
▪ Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί το σωστό
ανταλλακτικό.
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Κωδικ Εξάρτημα/Περιγραφή
ός

Σφάλμα

Πιθανή λύση σφάλματος

E9053 Αισθητήρας πίεσης

Αισθητήρας πίεσης ψυκτικού μέσου

Ο αισθητήρας πίεσης αναγνωρίζει για 3 λεπτά μια
ασυνήθιστη τιμή (> 4,5 MPa ή < -0,05 MPa)

E9054

▪ Ελέγξτε τον αισθητήρα πίεσης.
▪ Ελέγξτε αν η λυχνία LED ροής ρεύματος
αναβοσβήνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
▪ Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί το σωστό
ανταλλακτικό.
▪ Ελέγξτε αν η εξωτερική κεντρική πλακέτα
τυπωμένου κυκλώματος τροφοδοτείται με ρεύμα.
E9055 Αισθητήρας θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
(προαιρετικό)

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας

Βλάβη αισθητήρα ή καλωδίου σύνδεσης

E9056 Αισθητήρας εξωτερικής
θερμοκρασίας
(προαιρετικό)

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας

E9057

Υπερπίεση στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου:
Απενεργοποίηση με διακόπτη υψηλής πίεσης

Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης

E9058 Περίβλημα συστήματος
ελέγχου στην εξωτερική
μονάδα

Βλάβη θερμοκρασίας

Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης

E9059 Αντιστροφέας στην
εξωτερική μονάδα

Βλάβη θερμοκρασίας

Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης

E9060 Λογισμικό

Το πρόγραμμα δαπέδου δεν ολοκληρώθηκε σωστά ▪ Ελέγξτε το πρόγραμμα δαπέδου

▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
Βλάβη αισθητήρα ή καλωδίου σύνδεσης
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.

▪ Επανεκκινήστε το πρόγραμμα, εάν χρειάζεται
W8006 Αισθητήρας πίεσης DS

Προειδοποίηση απώλειας πίεσης

Προειδοποιητικό μήνυμα: Υπέρβαση μέγιστης
επιτρεπτής απώλειας πίεσης.
Πολύ λίγο νερό στην εγκατάσταση θέρμανσης.
▪ Ελέγξτε την εγκατάσταση θέρμανσης ως προς
ενδεχόμενα σημεία διαρροής, συμπληρώστε
νερό.

W8007

Πολύ υψηλή πίεση νερού στην εγκατάσταση
θέρμανσης

Προειδοποιητικό μήνυμα: Η πίεση νερού έχει
υπερβεί την επιτρεπτή μέγιστη τιμή.
▪ Βλάβη δοχείου διαστολής μεμβράνης ή
εσφαλμένη ρύθμιση αρχικής πίεσης.
▪ Ελέγξτε, αντικαταστήστε.
▪ Πολύ χαμηλή ρύθμιση της παραμέτρου [Μέγ.
πίεση].
▪ Ενδεχ. ρυθμίστε την παράμετρο. Εάν η
ρύθμιση είναι σωστή,
▪ αδειάστε το νερό για να μειωθεί η πίεση της
εγκατάστασης.

Πίν. 8-2

Κωδικοί σφάλματος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Λάβετε υπόψη τη μέγιστη ροπή σύσφιξης του αισθητήρα
θερμοκρασίας (βλέπε Κεφ. 10.3).

Εικόνα 8-1 Εξαρτήματα κυκλώματος αντλίας θερμότητας
Daikin Altherma EHS(X/H)
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Θέση

Περιγραφή

A

Πλακοειδής
n
εναλλάκτης
θερμότητας
(συμπυκνωτής)

4-οδική βαλβίδα
εναλλαγής (—>
θέρμανση, ····>
ψύξη)

B

Μοτέρ
ανεμιστήρα

o

Πλακέτα
αντιστροφέα

C

Ελασμάτινος
εναλλάκτη
θερμότητας
(εξατμιστή)

R1T

Αισθητήρας
εξωτερικής
θερμοκρασίας

R2T

Αισθητήρας
θερμοκρασίας
εξόδου
(συμπιεστής
ψυκτικού)

D

Θέση

Περιγραφή

e

Φίλτρο

R3T (2)

Αισθητήρας
θερμοκρασίας
αναρρόφησης
(συμπιεστής
ψυκτικού
μέσου)

f

Ηλεκτρονική
εκτονωτική
βαλβίδα

R4T (2)

Αισθητήρας
θερμοκρασίας
ελασμάτινου
εναλλάκτη
θερμότητας
στην είσοδο

g

Βαλβίδα
R5T
υπηρεσίας
(αγωγός υγρού)

h

Βαλβίδα
υπηρεσίας με
σύνδεση
συντήρησης
(αγωγός
αερίου)

R6T (2)

Αισθητήρας
θερμοκρασίας
Αγωγός υγρού
(tL2)

i

Συσσωρευτής

R10T (2)

Αισθητήρας
θερμοκρασίας
στην πλακέτα
αντιστροφέα

k

Συμπιεστής
ψυκτικού

S1PH

Διακόπτης
υψηλής πίεσης

Αισθητήρας
θερμοκρασίας
ελασμάτινου
εναλλάκτη
θερμότητας στο
κέντρο

Πίν. 8-3

8.4

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση εσφαλμένων ρυθμίσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα
ρύθμισης, υπάρχει δυνατότητα διατήρησης της λειτουργίας
θέρμανσης έκτακτης ανάγκης με ενεργοποίηση της ειδικής
λειτουργίας στο σύστημα ρύθμισης "48h Emergency
Operation" [→ Κύριο μενού → Βλάβες → Λειτουργία 48h] (βλ.
παρεχόμενες οδηγίες του συστήματος ρύθμισης).
Αν οι τριοδικές βαλβίδες είναι ακέραιες, το Daikin Altherma EHS(X/
H) ρυθμίζεται στη λειτουργία θέρμανσης. Η απαιτούμενη
θερμοκρασία προσαγωγής ρυθμίζεται με το περιστροφικό πλήκτρο.

(2)

Μόνο σε εξωτερικές μονάδες αντλίας θερμότητας 11-16 kW.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τερματισμός λειτουργίας

Αν δεν είναι διαθέσιμη η σύνδεση πλήρωσης KFE,
μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί
εναλλακτικά το τεμάχιο σύνδεσης (Εικόνα 9-1, θέση C)
από την υπερχείλιση ασφαλείας (θέση B).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
Κατά το άνοιγμα της σύνδεσης επιστροφής του ηλιακού
συστήματος, καθώς και των συνδέσεων θέρμανσης και
ζεστού νερού υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος και εκροής
υδάτων μέσω του διαφεύγοντος καυτού νερού.

Αυτό πρέπει να αποσυναρμολογηθεί μετά τη διαδικασία
εκκένωσης πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία η εγκατάσταση
θέρμανσης.

▪ Αδειάζετε το δοχείο μπόιλερ ή την εγκατάσταση
θέρμανσης, μόνο εφόσον έχει κρυώσει αρκετά και
διαθέτει κατάλληλη διάταξη για την ασφαλή εκροή και
συλλογή του εξερχόμενου νερού.
▪ Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

9.1

Προσωρινή διακοπή χρήσης
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μια εγκατάσταση θέρμανσης σε ακινητοποίηση μπορεί να
παγώσει σε περίπτωση ψύχους και ως εκ τούτου να
υποστεί βλάβη.
▪ Η ακινητοποιημένη εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να
εκκενώνεται σε περίπτωση παγετού.
▪ Αν δεν γίνει εκκένωση στην εγκατάσταση θέρμανσης, σε
περίπτωση παγετού πρέπει να εξασφαλίζεται η
τροφοδοσία ρεύματος και ο εξωτερικός κεντρικός
διακόπτης να παραμένει ενεργοποιημένος.

Εικόνα 9-1 Τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα εκροής. Προαιρετικά:
Αποσυναρμολόγηση του τεμαχίου σύνδεσης από την
υπερχείλιση ασφαλείας
Θέση

Περιγραφή

A

Σύνδεση
E
πλήρωσης KFE
(προαιρετικός
εξοπλισμός
KFE BA)

Τεμάχιο
σπειρώματος

B

Υπερχείλιση
ασφαλείας

F

Τάπα
σφράγισης

C

Τεμάχιο
σύνδεσης
εύκαμπτου
σωλήνα για
υπερχείλιση
ασφαλείας

G

Γωνία
σύνδεσης

D

Τεμάχιο
σύσφιγξης

x

Ένθετο
βαλβίδας

Αν το Daikin Altherma EHS(X/H) δεν είναι απαραίτητο για μεγάλο
χρονικό διάστημα, μπορεί να ακινητοποιηθεί προσωρινά.
Ωστόσο, συνιστούμε να μην αποσυνδέετε την εγκατάσταση από την
τροφοδοσία ρεύματος, αλλά να την θέτετε μόνο στη "Λειτουργία
Stand-By" (βλ. οδηγίες λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης).
Με αυτό τον τρόπο, η εγκατάσταση προστατεύεται από το ψύχος και
ταυτόχρονα οι λειτουργίες προστασίας αντλίας και βαλβίδων
παραμένουν ενεργές.
Αν η τροφοδοσία ρεύματος δεν εξασφαλίζεται σε περίπτωση
κινδύνου παγετού, θα πρέπει
▪ να γίνει πλήρης εκκένωση στο Daikin Altherma EHS(X/H) από την
πλευρά του νερού ή
▪ να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά του ψύχους για τη
συνδεδεμένη εγκατάσταση θέρμανσης και το μπόιλερ (π. χ.
εκκένωση).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν ο κίνδυνος παγετού αφορά μόνο λίγες ημέρες και η
τροφοδοσία αερίου και ρεύματος είναι αμφίβολη, η
εκκένωση του Daikin Altherma EHS(X/H) μπορεί να
αποφευχθεί χάρη στην πολύ καλή θερμομόνωση, εφόσον
η θερμοκρασία του μπόιλερ ελέγχεται τακτικά και δεν
πέφτει κάτω από τους + 3 °C.

Πίν. 9-1

Θέση

Περιγραφή

Λεζάντα, κεφ. Εικόνα 9-1 έως Εικόνα 9-6

Χωρίς ηλιακή εγκατάσταση
1

Αφαιρέστε την πλάκα κάλυψης στη σύνδεση πλήρωσης και
εκκένωσης.

2

Κατά τη χρήση σύνδεσης πλήρωσης KFE (πρόσθετος
εξοπλισμός KFE BA):

Αφαιρέστε την πλάκα κάλυψης στη χειρολαβή και ξεβιδώστε το
τεμάχιο σπειρώματος (Εικόνα 9-2, θέση E) από το δοχείο μπόιλερ.

Προστασία από παγετό για το συνδεδεμένο σύστημα
κατανομής θέρμανσης δεν υπάρχει!

9.1.1

Εκκένωση δοχείου μπόιλερ

1

Απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη και λάβετε τα κατάλληλα
μέτρα προφύλαξης για την αποτροπή εσφαλμένης
επανενεργοποίησης.

2

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής στη σύνδεση
πλήρωσης KFE (πρόσθετος εξοπλισμός KFE BA) (Εικόνα
9-1, θέση A) και τοποθετήστε τον σε ένα σημείο αποστράγγισης
τουλάχιστον στο επίπεδο του δαπέδου.
Εικόνα 9-2 Ξεβίδωμα τεμαχίου σπειρώματος
1

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444030_00 – 07/2018 – EL

Συνδέστε τη σύνδεση πλήρωσης KFE στο τεμάχιο σπειρώματος
(Εικόνα 9-3, θέση E) και ασφαλίστε με ένα τεμάχιο σύσφιγξης
(Εικόνα 9-3, θέση D).
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2

Τοποθετήστε κατάλληλη λεκάνη συλλογής κάτω από τη σύνδεση
πλήρωσης και εκκένωσης.

3

Αφαιρέστε το τεμάχιο σπειρώματος στη σύνδεση πλήρωσης και
εκκένωσης (Εικόνα 9-4, θέση E), καθώς και την τάπα σφράγισης
(Εικόνα 9-4, θέση F) και βιδώστε ξανά αμέσως το
προσυναρμολογημένο ένθετο σπειρώματος με τη σύνδεση
πλήρωσης KFE στη σύνδεση πλήρωσης και εκκένωσης
(Εικόνα 9-4).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μόλις αφαιρέσετε την τάπα σφράγισης, τότε εξέρχεται με
πίεση νερό από το μπόιλερ.
Δεν υπάρχει βαλβίδα και τάπα αντεπιστροφής στη
σύνδεση πλήρωσης και εκκένωσης.

Εικόνα 9-5 Διακοπή ένθετου βαλβίδας, αφαίρεση των ταπών
στεγάνωσης από τη γωνία σύνδεσης
3
Εικόνα 9-3 Ολοκλήρωση σύνδεσης πλήρωσης KFE

Εικόνα 9-4 Βίδωμα της σύνδεσης πλήρωσης KFE στη σύνδεση
πλήρωσης και εκκένωσης
4

Ανοίξτε τη στρόφιγγα KFE στη σύνδεση πλήρωσης KFE και
αδειάστε το νερό του δοχείου μπόιλερ.

Εικόνα 9-6 Συναρμολόγηση σύνδεσης πλήρωσης KFE στη γωνία
σύνδεσης
4

Ανοίξτε τη στρόφιγγα KFE στη σύνδεση πλήρωσης KFE.

5

Ρυθμίστε το ένθετο βαλβίδας στη γωνία σύνδεσης με τέτοιον
τρόπο, ώστε να ανοίξει η δίοδος προς τον εύκαμπτο σωλήνα
εκροής (βλ. επίσης Εικόνα 9-5) και αδειάστε το νερό από το
δοχείο μπόιλερ.

Μόνο σε ηλιακή εγκατάσταση
1

Ρυθμίστε το ένθετο βαλβίδας στη γωνία σύνδεσης με τέτοιον
τρόπο, ώστε να διακοπεί η δίοδος προς την τάπα στεγάνωσης
(Εικόνα 9-6).

2

Τοποθετήστε κατάλληλη λεκάνη συλλογής κάτω και αφαιρέστε
τις τάπες στεγάνωσης από τη γωνία σύνδεσης (Εικόνα 9-6).

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
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Συνδέστε τη σύνδεση πλήρωσης KFE στη γωνία σύνδεσης
και ασφαλίστε με συνδετήρα στήριξης (Εικόνα 9-6).

9.1.2

Εκκένωση κυκλώματος θέρμανσης και
ζεστού νερού

1

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής στη στρόφιγγα KFE του
Daikin Altherma EHS(X/H).

2

Ανοίξτε τη στρόφιγγα KFE στο Daikin Altherma EHS(X/H).

3

Εκκενώστε το κύκλωμα θέρμανσης και ζεστού νερού.

4

Αποσυνδέστε την προσαγωγή και την επιστροφή της
θέρμανσης, καθώς και την εισαγωγή κρύου νερού και την εκροή
ζεστού νερού από το Daikin Altherma EHS(X/H).

5

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής στην προσαγωγή και
την επιστροφή της θέρμανσης καθώς και την εισαγωγή κρύου
νερού και την εκροή ζεστού νερού με τέτοιο τρόπο, ώστε το
άνοιγμα του σωλήνα να βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους.
Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444030_00 – 07/2018 – EL
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Εκκενώστε διαδοχικά τους επιμέρους θερμικούς μεταλλάκτες με
βάση την αρχή της ανύψωσης με αναρρόφηση.

9.2

Οριστική ακινητοποίηση και
απόρριψη
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η διαρροή ψυκτικού από την εγκατάσταση προκαλεί
μόνιμες βλάβες στο περιβάλλον.
Με την ανάμειξη διαφόρων τύπων ψυκτικού μπορεί να
προκύψουν επικίνδυνα, τοξικά μείγματα αερίων. Η
ανάμειξη του ψυκτικού διαρροής με λάδια μπορεί να
οδηγήσει σε μόλυνση του εδάφους.
▪ Ποτέ μην αφήνετε να διαφεύγει ψυκτικό μέσο στην
ατμόσφαιρα – εκτελείτε πάντα αναρρόφηση και
ανακύκλωση με κατάλληλη συσκευή ανακύκλωσης.
▪ Το ψυκτικό πρέπει πάντα να οδηγείται στην
ανακύκλωση και να συλλέγεται χωριστά από λάδια και
άλλες πρόσθετες ουσίες.
▪ Το ψυκτικό πρέπει να φυλάσσεται πάντα ανά τύπο και
σε κατάλληλα δοχεία υπό πίεση.
▪ Το ψυκτικό, τα λάδια και οι πρόσθετες ουσίες πρέπει να
απορρίπτονται σωστά και σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς στη χώρα εγκατάστασης.

Για την οριστική ακινητοποίηση, θέστε εκτός λειτουργίας το Daikin
Altherma EHS(X/H)
1

(βλ. Κεφ. 9.1),

2

Αποσυνδέστε το από όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις ψυκτικού και
νερού.

3

Αποσυναρμολογήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης
με την αντίστροφη σειρά.

4

Απορρίπτετε σωστά το.

Υποδείξεις για την απόρριψη
Έχουμε κατασκευάσει το Daikin Altherma EHS(X/H) με οικολογικό
τρόπο. Από την απόρριψη της συσκευής προκύπτουν μόνο
απορρίμματα που προσφέρονται είτε για ανακύκλωση είτε για
θερμική αξιοποίηση. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά που είναι
κατάλληλα για ανακύκλωση, μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με
το είδος τους.

Έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για απόρριψη με
σεβασμό προς το περιβάλλον, καθώς το Daikin Altherma EHS(X/H)
κατασκευάζεται με οικολογικές προδιαγραφές. Η σωστή απόρριψη
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα χρήσης της
συσκευής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
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10.1

Βασικά στοιχεία
Τύπος

Παράμετροι

EHSH04P30D

EHSHB04P30D

EHSH08P50D

EHSHB08P50D

EHSH08P30D

EHSHB08P30D

EHSX04P50D

EHSXB04P50D

EHSX04P30D

EHSXB04P30D

EHSX08P50D

EHSXB08P50D

EHSX08P30D

EHSXB08P30D

Μονάδα

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)

cm

189,1 x 59,5 x 61,5

Βάρος, κενό

kg

73

189,6 x 79 x 79

76

93

99

Κυκλοφορητής θέρμανσης νερού
Τύπος

—

Grundfos UPM3K 25-75 CHBL

Βαθμίδες αριθμού στροφών

—

Αβαθμίδωτα (PWM)

Τάση

V

230

Συχνότητα

Hz

50

Τύπος προστασίας

—

IP 44

Μέγ. ονομαστική ισχύς

W

58

Τύπος

—

Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα

Θερμομονωτικό υλικό

—

EPP

Εναλλάκτης θερμότητας(νερού/ψυκτικού μέσου)

Δοχείο μπόιλερ
Συνολική χωρητικότητα μπόιλερ

λίτρα

Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού μπόιλερ

°C

Κατανάλωση θερμότητας ετοιμότητας στους 60 °C

kWh/24h

294

477
85

1,5

1,7

Εναλλάκτης θερμότητας νερού χρήσης (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό

λίτρα

27,14

28,17

28,14

Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας νερού χρήσης

m2

5,6

5,8

5,9

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

bar

6

Εναλλάκτης θερμότητας για πλήρωση μπόιλερ (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα

12,4

11,92

12,08

m2

2,53

2,42

12,46

Εναλλάκτης θερμότητας ηλιακού συστήματος με πίεση (ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας

λίτρα

—

3,9

—

10,18

m2

—

0,74

—

1,687

Συνδέσεις σωλήνων
Κρύο και ζεστό νερό

ίντσες

1" Εξωτερικό σπείρωμα

Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης

ίντσες

1" Εσωτερικό σπείρωμα

ίντσες

1" Εσωτερικό σπείρωμα

Σύνδεση ηλιακού συστήματος
ίντσες

—

3/4‘‘ IG + 1"
AG

—

3/4‘‘ IG + 1"
AG

Σύνδεση ηλιακού συστήματος
Κύκλωμα ψυκτικού μέσου
Αριθμός κυκλωμάτων
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Συνδέσεις σωλήνωσης, κύκλωμα ψυκτικού μέσου
Ποσότητα
Τύπος αγωγού υγρού
Εξωτερική διάμετρος αγωγού υγρού

—

2

—

Σύνδεση χείλους

ίντσες

1/4‘‘ AG

—

Σύνδεση χείλους

ίντσες

5/8‘‘ AG

Θερμοκρασία προσαγωγής για τη λειτουργία θέρμανσης χώρου,
ψύξης χώρου, θέρμανσης (min/max)

°C

18 έως 65

Θερμοκρασία προσαγωγής για τη λειτουργία θέρμανσης χώρου,
ψύξης χώρου, ψύξης (min/max)

°C

5 έως 22

Θέρμανση νερού (με EKBUxx) Θέρμανση (min/max)

°C

25 έως 80

dBA

39,1

Τύπος αγωγού αερίου
Εξωτερική διάμετρος αγωγού αερίου
Εύρος λειτουργίας

Στάθμη θορύβου
Ηχητική ισχύς
Τροφοδοσία τάσης
Φάσεις

—

1

Τάση

V

230

Εύρος τάσης

V

Τάση ±10%

Συχνότητα

Hz

50

Εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας

—

3G

Προαιρετική πρόσθετη θέρμανση (εφεδρικός θερμαντήρας
EKBUxx)

—

3G (μονοφασικός) / 5G (τριφασικός)

Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου (3)

10.2

Χαρακτηριστικές καμπύλες

10.2.1

Χαρακτηριστικές καμπύλες αισθητήρων
Θερμοκρασία μέτρησης σε °C
-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Αντίσταση αισθητήρα σε kOhm σύμφωνα με το πρότυπο και/ή τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
tDHW1, tV, BH

NTC

tR, tV, tDHW2, tDC

NTC

98,66 56,25 33,21 20,24 12,71
-

-

65,61

39,9

25

3,66

2,53

1,78

16,09 10,62 7,176

8,20

5,42

4,96

3,497 2,512 1,838 1,369

1,28

0,93

0,69

0,52

0,36

-

-

Πίν. 10-15 Αισθητήρας θερμοκρασίας
Θέση

Περιγραφή

RS

Αντίσταση αισθητήρα (NTC)

t

Θερμοκρασία

tDHW1

Αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ

Πίν. 10-16 Λεζάντες για Εικόνα 10-1

Εικόνα 10-1Χαρακτηριστική καμπύλη του αισθητήρα θερμοκρασίας
tDHW1, tV,BH

(3)

Αριθμός των μεμονωμένων αγωγών στο καλώδιο σύνδεσης, συμπερ. αγωγού προστασίας. Η διάμετρος των μεμονωμένων
αγωγών εξαρτάται από την ένταση ρεύματος, το μήκος του καλωδίου σύνδεσης και τους εκάστοτε νομικούς κανονισμούς.
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10

Τεχνικά στοιχεία
90
75

Θέση

Περιγραφή

p

Πίεση νερού

U

Τάση

60

Πίν. 10-18 Λεζάντες για Εικόνα 10-3

45

10.2.2

30

Χαρακτηριστικές καμπύλες αντλιών

800
700

15

100%
600

∆pR / mbar

75%

500

400

Εικόνα 10-2Χαρακτηριστική καμπύλη του αισθητήρα θερμοκρασίας
tR ,tV, tDHW2, tDC

50%

300

200

Θέση

Περιγραφή

RS

Αντίσταση αισθητήρα (NTC)

t

Θερμοκρασία

tR

Αισθητήρες θερμοκρασίας επιστροφής

100

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

mH/ L/h

Εικόνα 10-4Πλεονάζον ύψος παροχής του εσωτερικού κυκλοφορητή
θέρμανσης με θερμικό μεταλλάκτη υποστήριξης
θέρμανσης

Πίν. 10-17 Λεζάντες για Εικόνα 10-1

Θέση

Περιγραφή

ΔPR

Πλεονάζον ύψος παροχής του εσωτερικού κυκλοφορητή
θέρμανση

mH

Ροή εγκατάστασης θέρμανσης

Πίν. 10-19 Λεζάντα, Εικόνα 10-4

Εικόνα 10-3Χαρακτηριστική καμπύλη του αισθητήρα πίεσης (DS)

10.3

Ροπές σύσφιξης
10.4
Εξάρτημα

Αισθητήρας θερμοκρασίας
Υδραυλικές συνδέσεις αγωγών (νερό)

Μέγεθος
Ροπή
σπειρώματ σύσφιξης
ος
σε Nm
Όλα

Μέγ. 10

1‘‘

25 – 30

Συνδέσεις αγωγού αερίου (ψυκτικό)

5/8‘‘

63 – 75

Συνδέσεις αγωγού υγρού(ψυκτικό)

1/4‘‘

15 – 17

Συνδέσεις αγωγού υγρού(ψυκτικό)

3/8‘‘

33 – 40

Εφεδρικός θερμαντήρας

1,5‘‘

Μέγ. 10
(με το
χέρι)

Πίν. 10-20 Ροπές σύσφιξης

Ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου και
ανοίγματα εξαερισμού
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση αγωγών ψυκτικού που χρησιμοποιούνται ήδη
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.
▪ Μην χρησιμοποιείτε αγωγούς ψυκτικού που έχουν
χρησιμοποιηθεί με άλλο ψυκτικό. Αντικαταστήστε τον
αγωγό ψυκτικού ή καθαρίστε τον προσεκτικά.

▪ Εάν η συνολική πλήρωση ψυκτικού στο σύστημα είναι < 1,84 kg,
δεν υπάρχουν άλλες απαιτήσεις.
▪ Εάν η συνολική πλήρωση ψυκτικού στο σύστημα είναι ≥ 1,84 kg,
πρέπει να τηρείτε πρόσθετες απαιτήσεις για την ελάχιστη
επιφάνεια δαπέδου:
1

Συγκρίνετε τη συνολική πλήρωση ψυκτικού στο σύστημα (mc) με
τη μέγιστη πλήρωση ψυκτικού (mmax) που επιτρέπεται για το
χώρο τοποθέτησης (Aroom), (βλ. ).
▪ Εάν mc ≤ mmax: Η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί σε αυτόν το
χώρο χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις.
▪ Εάν mc > mmax: Συνεχίστε με τα παρακάτω βήματα.
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10
2

Συγκρίνετε την ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου (Amin) από το κεφ.
με την επιφάνεια δαπέδου (Aroom) και του γειτονικού χώρου
(Aroom2).

Aroom (m2)

Μέγιστη πλήρωση ψυκτικού σε ένα χώρο
(mmax) (kg)

28

1,814

▪ Εάν Amin ≤ Aroom + Aroom2: Συνεχίστε με τα παρακάτω βήματα.

29

1,846

▪ Εάν Amin > Aroom + Aroom2: Επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

30

1,877

31

1,909

3

Υπολογίστε την ποσότητα ψυκτικού (dm), που υπερβαίνει την
τιμή mmax: dm = mc – mmax

4

Υπολογίστε την ελάχιστη περιοχή ανοίγματος (VAmin) για φυσικό
αερισμό μεταξύ του χώρου εγκατάστασης και του γειτονικού
χώρου (βλ. ).

5

Τεχνικά στοιχεία

Πίν. 10-21 Μέγιστη πλήρωση ψυκτικού που επιτρέπεται σε ένα
χώρο
mc (kg)

Ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου Amin (m²)

1,84

28,81

Η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί εάν:

1,86

29,44

–

1,88

30,08

1,90

30,72

–

–

–

Υπάρχουν 2 ανοίγματα εξαερισμού μεταξύ του χώρου
εγκατάστασης και του γειτονικού χώρου (1 στο επάνω και 1
στο κάτω μέρος)
Κάτω άνοιγμα: Το κάτω άνοιγμα πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις για την ελάχιστη περιοχή ανοίγματος (VAmin).
Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο έδαφος. Εάν
το άνοιγμα εξαερισμού ξεκινά στο δάπεδο, το ύψος πρέπει
να είναι ≥ 20 mm. Η κάτω πλευρά του ανοίγματος πρέπει να
είναι ≤ 100 mm πάνω από το δάπεδο. Τουλάχιστον το 50%
της απαιτούμενης επιφάνειας ανοίγματος πρέπει να είναι
< 200 mm από το δάπεδο. Ολόκληρη η επιφάνεια του
ανοίγματος πρέπει να είναι < 300 mm από το δάπεδο.
Επάνω άνοιγμα: Η περιοχή του επάνω ανοίγματος πρέπει
να είναι μεγαλύτερη ή να έχει ακριβώς το ίδιο μέγεθος με το
κάτω άνοιγμα. Η κάτω πλευρά του επάνω ανοίγματος
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 m πάνω από την άνω άκρη
του κάτω ανοίγματος.
Τα ανοίγματα εξαερισμού προς τα έξω δεν θεωρούνται
κατάλληλα ανοίγματα εξαερισμού.

Πίν. 10-22 Ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου εσωτερικής μονάδας
mc

mmax dm=mc–mmax (kg) Ελάχιστη επιφάνεια ανοίγματος
εξαερισμού (cm2)

1,9

0,1

1,80

729

1,9

0.3

1,60

648

1,9

0.5

1,40

567

1,9

0,7

1,20

486

1,9

0,9

1,00

418

1,9

1,1

0,80

370

1,9

1,3

0,60

301

1,9

1,5

0,40

216

1,9

1,7

0,20

115

Πίν. 10-23 Ελάχιστη επιφάνεια ανοίγματος εξαερισμού
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16 A

16 A

16 A

ERGA04DAV3A

ERGA06DAV3A

ERGA08DAV3A

tDHW2

tV

tDC

tR

(P)

XTA1

FLS (V)

1 2

TA

PWM

3
2
1

25 A

ERGA08DAV3

RCD (FI)

L1

A1P

X4A
X31A

1

1

1

1

X21A

X19A

J10

J1

J15

J6

X26A
X1A

L1
N
PE

N
L1
L1
N

X60A

X3A X16A

N L

L3 N PE

Q1

XAG1

L2

Power surge category III

V3
1N ~ 230V

RCD (FI) Fuse ≤16A

PZ

J4

Pref

1

J2

PE
N

TRA1

1

F1

J14

1

M

1

J3

L1
N
N
N
PE

L2

L3

1

J17

BU PE

BU N

BU N

BU N

BU L1

BU L2

BU L3

X1

Phyd

J13

4 2
3 1

RCD (FI) Fuse 16A

RoCon+

RoCon BM2C

J12

B
B1
1

EHS157034
EHS157068

RJ45
CAN

250V~
≤ 0,063 A
12V=
≤1A

cooling
3UVB1 3UV DHW output AUX

M

B

A2
A1
A

N

X22A X8A X7A X5A

X18A

1

P

N
L

X25A

Fuse see
table

COM

PE

20 A

ERGA06DAV3

L
N
PE

20 A

ERGA04DAV3

4-8 kW

Fuse

Type

V3
1N ~ 230V

PE
PE
N
L1

A

PE
N

Power surge
category

PE
N
L1

AB

V3
W1
1N ~ 230V 3N ~ 400V

CAN-H
CAN-L
CAN-GND
CAN-VCC

B

1

...
EXT
EBA

1

1 2 3 4

EKBUHSWB

RTX-EHS

1

S3

J7

X3

1 2 3 4

J9

J5

on
off

1

P1
GND
VCC

24

A

K3

SG

S5

J8

J11
1

J16

XBUH1
T1
N
T2
PE
N
T3
N

1

EKBUxx

tV,BH tDHW1 HT/NT RT

GND

P2

21

AB

GND
EVU

P1

18

Power surge
category
L

K2

24

GND
BSK
GND
EBA
GND
Smart Grid
GND

21
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Διάγραμμα ηλεκτρικών συνδέσεων

Εικόνα 10-5Διάγραμμα ηλεκτρικών συνδέσεων
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10
Θέση

Τεχνικά στοιχεία

Περιγραφή

Θέση

Περιγραφή

Εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας

K1

Ρελέ 1 για εφεδρικό θερμαντήρα

Εσωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας

K2

Ρελέ 2 για εφεδρικό θερμαντήρα

Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής (εσωτερικό κύκλωμα
καυστήρα)

K3

Ρελέ 3 για εφεδρικό θερμαντήρα

3UV DHW Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής (ζεστό νερό/θέρμανση)

X1

Πλακέτα ακροδεκτών για σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο
εφεδρικού θερμαντήρα

A1P

Πλακέτα κυκλώματος (βασικό σύστημα ρύθμισης της
αντλίας θερμότητας)

X3

Σύνδεση βύσματος εσωτερικής καλωδίωσης για J17
(RoCon BM2C)

X26A

Σύνδεση βύσματος για TRA1 (230 V)

FLS

Αισθητήρας ροής

X31A

Σύνδεση βύσματος για TRA1 (12 V)

HT/NT

Επαφή μεταγωγής για σύνδεση χαμηλής χρέωσης
ηλεκτρικού δικτύου

X3A

Σύνδεση βύσματος εσωτερικής καλωδίωσης (βύσμα
καλωδίωσης)

P

Κυκλοφορητή θέρμανσης (στο εσωτερικό της μονάδας)

X4A

Σύνδεση βύσματος αισθητήρα ροής FLS και tDHW2

PZ

Κυκλοφορητής

X5A

Σύνδεση βύσματος αισθητήρα θερμοκρασίας
προσαγωγής tV

PWM

Σύνδεση αντλίας (σήμα PWM)

X6A

Σύνδεση βύσματος αισθητήρα θερμοκρασίας
προσαγωγής tV, BH

RJ45 CAN Σύνδεση βύσματος (RoCon BM2C) εσωτερικής
καλωδίωσης (για RoCon+ B1)

X7A

Σύνδεση βύσματος αισθητήρα θερμοκρασίας (υγρό
ψυκτικού) tDC

RoCon+
B1

X8A

Σύνδεση βύσματος αισθητήρα θερμοκρασίας επιστροφής RoCon
tR
BM2C

Πλακέτα κυκλώματος (σύστημα ρύθμισης βασικής
μονάδας)

X16A

Σύνδεση βύσματος κυκλοφορητή θέρμανσης

X16A

Σύνδεση βύσματος κυκλοφορητή θέρμανσης P

X18A

Σύνδεση βύσματος για J11 του RoCon BM2C

J2

Σύνδεση βύσματος 3UVB1

X19A

Σύνδεση βύσματος για XAG1 + J10 του RoCon BM2C

J3

Σύνδεση βύσματος επαφών μεταγωγής AUX και cooling
output εξόδου κατάστασης

X21A

Σύνδεση βύσματος εσωτερικής καλωδίωσης (βύσμα
καλωδίωσης)

J5

Σύνδεση βύσματος αισθητήρα πίεσης

AUX

Έξοδοι επαφών μεταγωγής (A-A1-A2) + (B-B1)

J6

Σύνδεση βύσματος τάσης δικτύου

EKBUxx

Εφεδρικός θερμαντήρας

J8

Σύνδεση βύσματος EXT

DS

Αισθητήρας πίεσης

Σύνδεση βύσματος EBA

EBA

Επαφές μεταγωγής για εξωτερική απαίτηση ανάγκης

Σύνδεση βύσματος Smart Grid επαφών μεταγωγής EVU

EXT

Επαφή μεταγωγής για εξωτερική εναλλαγή τρόπου
λειτουργίας

Σύνδεση βύσματος αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας
tV,BH

F1

Ασφάλεια 250 V T 2 A (RoCon BM2C)

Σύνδεση βύσματος αισθητήρα θερμοκρασίας μπόιλερ
tDHW1

SG

Επαφή μεταγωγής για Smart Grid (έξυπνη σύνδεση με το
ηλεκτρικό δίκτυο)

Σύνδεση βύσματος HT/NT επαφής μεταγωγής EVU

TRA1

Μετασχηματιστής

J10

Σύνδεση βύσματος εσωτερικής καλωδίωσης X19A

tA

Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας

J11

Σύνδεση βύσματος εσωτερικής καλωδίωσης για X18A
(A1P)

tDHW1

Αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ 1 (RoCon BM2C)

J12

Σύνδεση βύσματος 3UV DHW

tDHW2

Αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ 2 (A1P)

J13

Σύνδεση βύσματος συστήματος διαύλου (π. χ. μονάδα
χώρου)

tR

Αισθητήρας θερμοκρασίας επιστροφής 2 (A1P)

J14

Σύνδεση βύσματος βαλβίδας κυκλοφορίας PZ

tV1

Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής 1 (A1P)

J15

Σύνδεση βύσματος εσωτερικής καλωδίωσης (βύσμα
καλωδίωσης)

tV, BH

Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής εφεδρικού
θερμαντήρα

J16

Σύνδεση βύσματος θερμοστάτη χώρου (EKRTR /
EKRTW)

EHS15706 Μονάδα μείκτη
8

HT/NT

Επαφή μεταγωγής για σύνδεση χαμηλής χρέωσης
ηλεκτρικού δικτύου

EHS15703 Μονάδα χώρου
4

XAG1

Σύνδεση βύσματος εξωτερικής μονάδας αντλίας
θερμότητας

3UVB1
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Πεδίο χειρισμού συστήματος ρύθμισης
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Τεχνικά στοιχεία

Θέση

Περιγραφή

Θέση

Περιγραφή

cooling
output

Κατάσταση εξόδου για τον τρόπο λειτουργίας "Ψύξη"

XBUH1

Σύνδεση βύσματος εφεδρικού θερμαντήρα (EKBUxx)

RT

Θερμοστάτης χώρου (EKRTW)

X2M6

Ακροδέκτης καλωδίου σύνδεσης HPc-VK-1

RT-E

Δέκτης για ασύρματο θερμοστάτη χώρου (EKRTR)

X2M7

Ακροδέκτης καλωδίου σύνδεσης HPc-VK-1

X11M

Πλακέτα ακροδεκτών HP convector

(σύνδεση συστήματος ρύθμισης θέρμανσης δαπέδου
cooling output)

RTX-EHS Πλακέτα κυκλώματος (εφεδρικός θερμαντήρας)

Πίν. 10-24 Υπόμνημα για τα διαγράμματα συνδέσεων και εγκατάστασης
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Σημειώσεις
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