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Πληροφορίες για τα έγγραφα
τεκμηρίωσης

1.1

Πληροφορίες για το παρόν
έγγραφο
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▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης εφεδρικού συστήματος θέρμανσης:

2

▪ Οδηγίες εγκατάστασης

2

▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία του εφεδρικού συστήματος
θέρμανσης)

2

▪ Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη:
2

▪ Προετοιμασία της εγκατάστασης, τεχνικές προδιαγραφές,
κανόνες ορθής πρακτικής, στοιχεία αναφοράς,…

3
3
3
3
3

▪ Μορφή: Ψηφιακά αρχεία στην κεντρική σελίδα της ROTEX
▪ Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό:
▪ Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του
προαιρετικού εξοπλισμού
▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας) +
Ψηφιακά αρχεία στην αρχική σελίδα της ROTEX

3
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Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων
τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της
ROTEX της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από
τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά.
Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις.

4
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2

Πληροφορίες για τη
συσκευασία

2.1

Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης

6

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
7

▪ Το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης είναι μια προαιρετική
μονάδα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε
συνδυασμό
με
τις
εξωτερικές
μονάδες
RDLQ05+07CAV3 και RBLQ05+07CAV3.

7

Στοχευόμενο κοινό

▪ Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το εφεδρικό
σύστημα θέρμανσης, θα πρέπει αυτό το προαιρετικό
κιβώτιο ελέγχου RKCB07CAV3 να αποτελεί μέρος του
συστήματος.

2.1.1
1

Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από το
εφεδρικό σύστημα θέρμανσης

Αφαιρέστε το επιτοίχιο στήριγμα από το κιβώτιο.

Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες
Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης
Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων
τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:
▪ Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:
▪ Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει να διαβάσετε πριν από
την εγκατάσταση
▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας)
▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας:
▪ Οδηγίες εγκατάστασης
▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας)
▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης κιβωτίου ελέγχου:
▪ Οδηγίες εγκατάστασης
▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία του κιβωτίου ελέγχου)

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

2
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3 Προετοιμασία

3

Προετοιμασία

3.3

Προετοιμασία των ηλεκτρικών
καλωδιώσεων

3.1

Προετοιμασία του χώρου
εγκατάστασης

3.3.1

3.1.1

Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για το
εφεδρικό σύστημα θέρμανσης

Επισκόπηση των ηλεκτρικών συνδέσεων
για εξωτερικούς και εσωτερικούς
ενεργοποιητές

Προϊόν

Περιγραφή

Καλώδια

▪ Να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες μέτρησης:
Μέγιστη απόσταση μεταξύ του εφεδρικού
συστήματος θέρμανσης και της εξωτερικής μονάδας
οι

ακόλουθες

οδηγίες

Καλώδιο διασύνδεσης
αποστάσεων

>200

▪ Να ληφθούν υπόψη
εγκατάστασης:

10 m

>50

>50

Μέγιστη
ένταση
ρεύματος
λειτουργίας

>500

1

Αισθητήρας κιτ
2
εφεδρικού συστήματος
θέρμανσης

(α)

2

Διάταξη θερμικής
2
προστασίας κιτ
εφεδρικού συστήματος
θέρμανσης

(α)

3

Σύνδεση κιτ εφεδρικού 2 (3V3)
συστήματος θέρμανσης
3 (6V3, 6W1,
(από το κιβώτιο
9W1)
ελέγχου)

(α)

>350

(α)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης έχει εγκατασταθεί σε
ένα αντιστρέψιμο σύστημα (RBLQ05+07CAV3) και το κιτ
βανών EKMBHBP1 αποτελεί μέρος του συστήματος,
ενδέχεται να απαιτείται περισσότερος χώρος κάτω από το
εφεδρικό σύστημα θέρμανσης από το χώρο που
υποδεικνύεται παραπάνω. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη και στην
τεκμηρίωση του κιτ βανών.

Εφεδρικό
σύστημα
θέρμανσης

Ελάχιστη διατομή καλωδίου: 0,75 mm2, μέγιστο μήκος:
10 m.

Τροφοδοσία

Απαιτούμενος αριθμός
αγωγών

RKMBUHCA3V3 1× 230 V

2+GND

RKMBUHCA9W1 1× 230 V

2+GND+2 γέφυρες

3× 400 V

4+GND

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για τις περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές των διάφορων
συνδέσεων, ανατρέξτε στο εσωτερικό του εφεδρικού
συστήματος θέρμανσης.

▪ Το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης προορίζεται μόνο για επιτοίχια
εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο. Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια
εγκατάστασης είναι ένας επίπεδος και κατακόρυφος τοίχος από
μη εύφλεκτο υλικό.
▪ Το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος εύρους 5~30°C.

3.2

Προετοιμασία των σωληνώσεων
νερού

Κατά την εγκατάσταση του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης στο
σύστημα, βεβαιωθείτε ότι διασφαλίζεται συνεχώς η ελάχιστη παροχή
νερού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.
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4 Εγκατάσταση

4

Εγκατάσταση

4.1

Άνοιγμα των μονάδων

4.1.1

Για να ανοίξετε το εφεδρικό σύστημα
θέρμανσης

2

2×

2

Αναρτήστε το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης στο επιτοίχιο
στήριγμα.

3

Σημειώστε τη θέση της οπής στην κάτω πλευρά του εφεδρικού
συστήματος θέρμανσης.

4

Αποσυνδέστε το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης από το επιτοίχιο
στήριγμα.

5

Διανοίξτε μια οπή για την κάτω βίδα και εισαγάγετε ένα ούπα.

6

Αναρτήστε το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης στο επιτοίχιο
στήριγμα. Βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά.

7

Στερεώστε την κάτω πλευρά του εφεδρικού συστήματος
θέρμανσης στον τοίχο με μια βίδα M5.

1
2×
4.1.2

Για να ανοίξετε το κάλυμμα του
ηλεκτρικού πίνακα του εφεδρικού
συστήματος θέρμανσης

2

1

3×

4.2

Εγκατάσταση του εφεδρικού
συστήματος θέρμανσης

4.2.1

Για να εγκαταστήσετε το εφεδρικό
σύστημα θέρμανσης

1

Στερεώστε το επιτοίχιο στήριγμα στον τοίχο με βίδες M5.
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4 Εγκατάσταση
4.3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνδεση των σωληνώσεων νερού

4.3.1

Στο εσωτερικό του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης έχει
εγκατασταθεί μια αυτόματη βάνα εξαέρωσης. Για τη θέση
αυτής της βάνας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Τεχνικά
δεδομένα” στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη. Για οδηγίες
σχετικά με την εκτέλεση της εξαέρωσης, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο “Αρχική εκκίνηση” του εγχειριδίου εγκατάστασης
της εξωτερικής μονάδας.

Για να συνδέσετε τις σωληνώσεις νερού
στο εφεδρικό σύστημα θέρμανσης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση των
σωληνώσεων. Παραμορφωμένες σωληνώσεις ενδέχεται να
προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι
η ροπή σύσφιγξης ΔΕΝ υπερβαίνει τα 30 N•m.

1

Συνδέστε τις σωληνώσεις νερού (του εμπορίου) στην είσοδο και
την έξοδο νερού του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης.

4.4

Σύνδεση των ηλεκτρικών
καλωδίων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

b

Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ πολύκλωνο καλώδιο για τα
καλώδια παροχής ρεύματος.

a
a
b

4.4.1

Είσοδος νερού
Έξοδος νερού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης έχει εγκατασταθεί σε
ένα αντιστρέψιμο σύστημα (RBLQ05+07CAV3) και
πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες (βλ. εικόνα), ενδέχεται
να σχηματιστεί συμπύκνωμα στο εσωτερικό του εφεδρικού
συστήματος θέρμανσης. Για να παράσχετε μια παράκαμψη
για το συμπύκνωμα, εγκαταστήστε το κιτ βανών
EKMBHBP1. ΜΗΝ εγκαθιστάτε κανένα άλλο κιτ βανών
εκτός από το EKMBHBP1. Για τις οδηγίες εγκατάστασης,
ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη και στην
τεκμηρίωση που παρέχεται με το κιτ βανών.
Συνθήκες κιτ βανών

A (°C)

31

31

28

28

25

25

22

22

19

19

16

16

13

13

10

10

Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια
στο εφεδρικό σύστημα θέρμανσης

Δρομολόγη Πιθανά καλώδια (ανάλογα με τα εγκατεστημένα
ση
προαιρετικά εξαρτήματα)
a
Χαμηλή
τάση

▪ Αισθητήρας κιτ εφεδρικού συστήματος θέρμανσης
(διασύνδεση με το κιβώτιο ελέγχου RKCB07CAV3)
▪ Θερμικό προστατευτικό κιτ εφεδρικού συστήματος
θέρμανσης (διασύνδεση με το κιβώτιο ελέγχου
RKCB07CAV3)
▪ Σύνδεση κιτ εφεδρικού συστήματος θέρμανσης (στο
κιβώτιο ελέγχου RKCB07CAV3)

b

▪ Κεντρική παροχή ρεύματος

Υψηλή τάση
1

Εισαγάγετε τα καλώδια από την κάτω πλευρά του εφεδρικού
συστήματος θέρμανσης.

2

Δρομολογήστε τα καλώδια εντός του εφεδρικού συστήματος
θέρμανσης ως εξής:

Τύπος εφεδρικού
συστήματος
θέρμανσης

A (°C)

Δρομολόγηση

*3V

a

7

20

23
A
B

26
B (°C DB)

29

b
a Καλώδιο χαμηλής τάσης
b Καλώδιο υψηλής τάσης

7
32

*9W

Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού εξατμιστή
Θερμοκρασία ξηρού βολβού
Σχετική υγρασία 40%
Σχετική υγρασία 60%
Σχετική υγρασία 80%

Παράδειγμα: Με θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C και σχετική
υγρασία 40%. Αν η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού εξατμιστή είναι
<12°C, θα σχηματιστεί συμπύκνωμα.
Σημείωση: Συμβουλευτείτε
περισσότερες πληροφορίες.

το

ψυχρομετρικό

διάγραμμα
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για

a

b
a Καλώδιο χαμηλής τάσης
b Καλώδιο υψηλής τάσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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4 Εγκατάσταση
3

Στερεώστε τα καλώδια στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων
χρησιμοποιώντας δεματικά.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η απόσταση μεταξύ των καλωδίων υψηλής τάσης και
χαμηλής τάσης πρέπει να είναι 25 mm τουλάχιστον.

4.4.2

Τύπος
εφεδρικού
συστήματος
θέρμανσης

Συνδέσεις στην
τροφοδοσία του
εφεδρικού
συστήματος
θέρμανσης

3 kW 1~ 230 V
(*3V)

Συνδέσεις στους
ακροδέκτες

—
F1B

Για να συνδέσετε τα καλώδια
τροφοδοσίας της εφεδρικής αντίστασης

L N

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να διασφαλιστεί η πλήρης γείωση της μονάδας, να
συνδέετε πάντα την τροφοδοσία του εφεδρικού
συστήματος θέρμανσης και το καλώδιο γείωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το σύστημα διαθέτει δοχείο με ενσωματωμένη
ηλεκτρική αντίσταση δοχείου, χρησιμοποιήστε ένα
αποκλειστικό κύκλωμα τροφοδοσίας για το εφεδρικό
σύστημα θέρμανσης και την αντίσταση δοχείου. ΠΟΤΕ μην
χρησιμοποιείτε κύκλωμα τροφοδοσίας στο οποίο
συνδέονται άλλες συσκευές. Αυτό το κύκλωμα
τροφοδοσίας ΠΡΕΠΕΙ να προστατεύεται με χρήση των
απαιτούμενων διατάξεων ασφαλείας σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Ανάλογα με το μοντέλο, η χωρητικότητα του εφεδρικού συστήματος
θέρμανσης μπορεί να ποικίλλει. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία
συμμορφώνεται με την απόδοση του εφεδρικού συστήματος
θέρμανσης, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.
Τύπος
Απόδοση Τροφοδοσί
Μέγιστη
εφεδρικού εφεδρικού
α
ένταση
συστήματος συστήματ
ρεύματος
θέρμανσης
ος
λειτουργίας
θέρμανσης
3 kW

1~ 230 V

13 A

—

*9W

3 kW

1~ 230 V

13 A

—

(α)

(β)

1

2

6 kW 1~ 230 V
(*9W)

L

6 kW 3N~ 400 V
(*9W)

N

X14M
1 2 3 4 5 6

F1B

9 kW 3N~ 400 V
(*9W)

L1 L2 L3

—

3

Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων
χρησιμοποιώντας δεματικά.

6 kW

1~ 230 V

6 kW

3N~ 400 V

8,6 A

—

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

9 kW

3N~ 400 V

13 A

—

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους
των εφεδρικών συστημάτων θέρμανσης και για τον τρόπο
διαμόρφωσης των παραμέτρων του εφεδρικού συστήματος
θέρμανσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Διαμόρφωση” του
εγχειριδίου εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο EN/
IEC 61000-3-12 (Ευρωπαϊκό/Διεθνές Τεχνικό Πρότυπο
που θέτει τα όρια για αρμονικά ρεύματα παραγόμενα από
εξοπλισμό συνδεδεμένο σε δημόσια συστήματα χαμηλής
τάσης με ρεύμα εισόδου >16 A και ≤75 A ανά φάση.).
Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο EN/
IEC 61000‑3‑11 (Ευρωπαϊκό/Διεθνές Τεχνικό Πρότυπο
που θέτει τα όρια μεταβολών και διακυμάνσεων τάσης σε
δημόσια συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης για
εξοπλισμό με ονομαστικό ρεύμα ≤75 A), με την
προϋπόθεση ότι η αντίσταση του συστήματος Zsys είναι
μικρότερη ή ίση με Zmax στο σημείο διασύνδεσης μεταξύ της
παροχής του χρήστη και του δημόσιου δικτύου. Ο
εγκαταστάτης ή ο χρήστης του εξοπλισμού έχουν την
ευθύνη να διασφαλίσουν - συμβουλευόμενοι αν χρειάζεται
την εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής- ότι ο
εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος αποκλειστικά σε παροχή με
αντίσταση συστήματος Zsys μικρότερη ή ίση με Zmax.

Συνδέστε την τροφοδοσία του εφεδρικού συστήματος
θέρμανσης. Για τα μοντέλα *3V, χρησιμοποιείται μια ασφάλεια
δύο πόλων για το F1B. Για τα μοντέλα *9W, χρησιμοποιείται μια
ασφάλεια 4 πόλων για το F1B.
Αν είναι απαραίτητο, τροποποιήστε τη σύνδεση στον ακροδέκτη
X14M.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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26 A

X14M
1 2 3 4 5 6

F1B

Zmax(Ω)

*3V

(α)(β)

3 kW 1~ 230 V
(*9W)

Κατά τη σύνδεση του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης, υπάρχει
περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης. Για να εντοπίσετε πιθανή
εσφαλμένη σύνδεση στο μοντέλο *9W, συνιστάται ένθερμα η
μέτρηση της τιμής αντίστασης των αντιστάσεων. Ανάλογα με τους
διαφορετικούς τύπους εφεδρικού συστήματος θέρμανσης, θα πρέπει
να μετρηθούν οι ακόλουθες τιμές αντίστασης (ανατρέξτε στον
παρακάτω πίνακα). Να μετράτε ΠΑΝΤΑ την αντίσταση στους
σφιγκτήρες των επαφών K1M, K2M και K5M.

K1M/1

K1M/3
K2M/1

3 kW

6 kW

6 kW

9 kW

1~ 230 V

1~ 230 V

3N~
400 V

3N~
400 V

K5M/13

52,9 Ω

52,9 Ω

∞

∞

K1M/3

∞

∞

105,8 Ω

105,8 Ω

K1M/5

∞

∞

105,8 Ω

105,8 Ω

K1M/5

26,5 Ω

26,5 Ω

105,8 Ω

105,8 Ω

K5M/13

∞

26,5 Ω

∞

∞

K2M/3

∞

∞

52,9 Ω

52,9 Ω

K2M/5

∞

∞

52,9 Ω

52,9 Ω

K2M/3

K2M/5

52,9 Ω

52,9 Ω

52,9 Ω

52,9 Ω

K1M/5

K2M/1

∞

∞

∞

∞
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5 Εκκίνηση του συστήματος
Παράδειγμα μέτρησης της αντίστασης ανάμεσα στα K1M/1 και
K5M/13:

Ω
Ω

K1M

K2M

1 3 5 13

1 3 5 13

2 4 6 14

2 4 6 14

5

Εκκίνηση του συστήματος

Για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση και την εκκίνηση του συστήματος
και για την παράδοση του συστήματος στο χρήστη, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

K5M
1 3 5 13

2 4 6 14

4.4.3

Για να συνδέσετε το κιτ εφεδρικού
συστήματος θέρμανσης στο κιβώτιο
ελέγχου

1

Για τον αισθητήρα, συνδέστε 2 καλώδια ανάμεσα στους
ακροδέκτες του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης X15M/1+2
και στους ακροδέκτες του κιβωτίου ελέγχου X2M/5+6.

2

Για το θερμικό προστατευτικό, συνδέστε 2 καλώδια ανάμεσα
στους ακροδέκτες του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης
X15M/3+4 και στους ακροδέκτες του κιβωτίου ελέγχου
X2M/11+12.

3

Για τη σύνδεση με το κιβώτιο ελέγχου, συνδέστε 3 καλώδια
ανάμεσα στους ακροδέκτες του εφεδρικού συστήματος
θέρμανσης X15M/5+6+7 και στους ακροδέκτες του κιβωτίου
ελέγχου X2M/13+14+15.
X2M

A4P

F1B

6
5

X1M

1234567
X15M

4

15
14
13
12
11

X8M

Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων
χρησιμοποιώντας δεματικά.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε
στο διάγραμμα καλωδίωσης.
▪ Χρησιμοποιήστε ένα πολύκλωνο καλώδιο.
▪ Για το κιτ εφεδρικού συστήματος θέρμανσης
RKMBUHCA3V3, ΔΕΝ απαιτείται σύνδεση μεταξύ του
ακροδέκτη του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης
X15M/6 και του ακροδέκτη του κιβωτίου ελέγχου
X2M/14.
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