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Ръководство за монтаж

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ПРЕДИ МОНТАЖ. ПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО НА
ЛЕСНОДОСТЪПНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
НЕПРАВИЛНИЯТ МОНТАЖ ИЛИ СВЪРЗВАНЕ НА
ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ АКСЕСОАРИТЕ КЪМ НЕГО
МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ТОКОВ УДАР, КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ, ПОЖАР ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ ПО УРЕДА. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО АКСЕСОАРИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ
DAIKIN, КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ СПЕЦИАЛНО
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С ТОВА ОБОРУДВАНЕ. ДОВЕРЕТЕ
МОНТАЖА НА КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ.
ВСИЧКИ ОПИСАНИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО
ДЕЙНОСТИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ОТ
ЛИЦЕНЗИРАН ТЕХНИК.
НОСЕТЕ ПОДХОДЯЩО ПРЕДПАЗНО ОБОРУДВАНЕ
(ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ, ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА, ...)
ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА ИЛИ
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДА.
АКО НЕ СИГУРНИ ОТНОСНО МОНТАЖА ИЛИ
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА, ВИНАГИ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ВАШИЯ ДОСТАВЧИК НА УРЕДИ
DAIKIN ЗА СЪВЕТ И ИНФОРМАЦИЯ.
ОПИСАНИЯТ В ТОВА РЪКОВОДСТВО МОДУЛ Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ И
ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА В ДИАПАЗОН
4°C~35°C.
Текстът на английски език е оригиналната инструкция.
Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните
инструкции.

Въведение
Обща информация
Благодарим ви за покупката на този вътрешен модул.
Модулът представлява вътрешната част на топлинните помпи
ERHQ или ERLQ за въздух към вода. Тези модули са предназначени за вътрешен монтаж на стена. Вижте "Избор на
място за монтаж" на страница 13. Модулите могат да се комбинират с вентилаторни серпантини Daikin, подови отоплителни
приложения, нискотемпературни радиатори, приложения на
Daikin за нагряване на вода за домакински цели и соларни
комплекти Daikin за нагряване на вода за домакински цели.
Модули за отопление/охлаждане и само за отопление
Тази серия охладители се състои от две основни версии: версия
с отопление/охлаждане (EKHBX) и версия само с отопление
(EKHBH).
И двете версии се предоставят с интегриран спомагателен
нагревател за допълнителен нагревателен капацитет при много
ниски външни температури. Спомагателният нагревател служи
и като резервен, в случай на неизправност на външния модул.
Моделите със спомагателни нагреватели се предлагат с отоплителен капацитет от 3, 6 и 9 kW, и – в зависимост от отоплителния капацитет – за три различни спецификации на
електрозахранването.
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Капацитет на
спомагателния
нагревател

Номинално
напрежение на
спомагателния
нагревател

EKHB*008BA3V3

3 kW

1x 230 V

EKHB*008BA6V3

6 kW

1x 230 V

EKHB*008BA6WN

6 kW

3x 400 V

EKHB*008BA9WN

9 kW

3x 400 V

EKHB*008BA6T1

6 kW

3x 230 V

EKHB*008BA9T1

9 kW

3x 230 V

Модел на вътрешен
модул

БЕЛЕЖКА

■

■

Външният модул ERLQ0*BA може да се
свързва
само
към
вътрешен
модул
EKHBH/X008BA (нагревателят на долната
плоча на външния модул трябва да се
контролира от вътрешния модул).
Външният модул ERHQ0*BA може да се
свързва към вътрешен модул EKHBH/X008BA
или към вътрешен модул EKHBH/X008AA (ако
се изисква комплект нагревател за долна
плоча,
вижте
"Възможни
опции"
на
страница 2).

Опционалната EKRP1HB цифрова I/O PCB може да се свърже
към вътрешния модул и позволява:
■ дистанционно задействане на аларма
■ Включване/изключване на отопление/охлаждане
■ Бивалентна работа (разрешителен сигнал за спомагателния бойлер)
Вижте ръководството за експлоатация на вътрешния модул и
ръководството за монтаж на цифровата I/O PCB за повече
информация.
Вижте схемата на окабеляване или схемата на свързване
относно свързването на тази PCB към уреда.
Комплект дистанционен термостат (опция)
Опционален стаен термостат EKRTW, EKRTWA или EKRTR може
да се свърже към вътрешния модул. Вижте ръководството за
монтаж на стайния термостат за повече информация.
Възможни опции
EKBPHT08

EKBPHT08BA

EKHBH/X008AA

Възможно

Не е разрешено

EKHBH/X008BA

Възможно

Възможно

Свързване към източник на захранване с преференциална
kWh тарифа

PH
3

Това оборудване позволява свързване към източници на
захранване с преференциална kWh тарифа. Пълният контрол
върху модула остава възможен само в случай, че захранването
с преференциална kWh тарифа е от непрекъснат тип на
захранването. За подробности, вижте "Свързване към източник
на захранване с преференциална kWh тарифа" на страница 21.

4
1
2

TA
1

Цифров I/O PCB комплект (опция)

Капацитет на топлинна помпа

2

Необходим капацитет на отопление (зависи от обекта)

3

Допълнителен капацитет на отопление, предоставен от
спомагателния нагревател

4

Равновесна температура (може да се зададе чрез
потребителския интерфейс, вижте "Полеви настройки" на
страница 26)

TA

Умерена (външна) температура

PH

Капацитет на отопление

Домакински резервоар за гореща вода (опция)
Опционалният домакински резервоар за гореща вода EKHWE*
с интегриран 3 kW електрически спомагателен нагревател може
да се свърже към вътрешния модул. Домакинският резервоар
за гореща вода се предлага в три размера: 150, 200 и 300 литра.
Вижте ръководството за монтаж на домакински резервоар за
гореща вода за повече информация.

Обхват на това ръководство
Това ръководство за монтаж описва процедурите за боравене,
монтаж и свързване на всички EKHBH/X модели вътрешни
модули.
БЕЛЕЖКА

Монтажът на външен модул с топлинна помпа
ERHQ или ERLQ е описано в ръководството за
монтаж на външния модул.
Работата на вътрешния модул е описана в ръководството за експлоатация на вътрешния модул.

Идентифициране на модела
Вътрешен модул
EK

HB

Х

008

AA

3

V3

Номинално напрежение на спомагателния
нагревател:
V3 = 1P, 230 V
WN = 3P, 400 V
T1 = 3P, 230 V

Комплект дренажен контейнер (опция)
За версии с отопление/охлаждане (EKHBX) трябва да се
монтира комплект дренажен контейнер EKHBDP.
За повече информация относно дренажния комплект, вижте
"Монтаж на EKHBDP комплект дренажен контейнер
(само за модели EKHBX)" на страница 14.

Капацитет на спомагателния
нагревател (kW)
Серии
Индикация на отоплителен/охладителен
капацитет (kW)(a)
Х = отопление и охлаждане,
H = само отопление
Хидро кутия

Соларни комплекти за домакински резервоар за гореща
вода (опция)
За информация относно соларен комплект EKSOLHW, вижте
ръководството за монтаж на този комплект.

Комплект за Европа
(a) За точните стойности, вижте "Технически спецификации" на страница 43.

Комплект дренажен контейнер (опционален)
EK

HB

DP

150

Дренажен контейнер
Хидро кутия
Комплект за Европа
Ръководство за монтаж
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Аксесоари

■

Никога не докосвайте случайно изтекъл охладителен агент.
Това може да доведе до сериозни рани, причинени от
измръзване.

Аксесоари, доставяни с вътрешния модул

■

Не докосвайте тръбите за охладителна течност по време
на и непосредствено след работа на уреда, тъй като
тръбите може да са горещи или студени, в зависимост от
състоянието на охладителната течност, протичащата през
тръбите, компресора и останалите части на хладилния
кръг. Ръцете ви може да се изгорят или да измръзнат, ако
докоснете тръбите за охладителна течност. За избягване
на нараняване, изчакайте докато тръбите се охладят до
нормална температура или, ако трябва да ги докосвате,
носете подходящи ръкавици.

■

Не докосвайте вътрешните части (помпа, спомагателен
нагревател и др.) по време на работа и непосредствено
след това.

Вижте фигура 1
1

Ръководство за монтаж

2

Ръководство за експлоатация

3

Спирателен клапан

4

Стикер със схема на окабеляване (вътрешна страна на
капака на вътрешния модул)

5

Закрепващ винт за капака на вътрешен модул

Предпазни мерки

Ръцете ви може да пострадат от изгаряне, ако докосвате
вътрешните части. За избягване на нараняване, изчакайте
докато вътрешните части се охладят до нормална
температура или, ако трябва да ги докосвате, носете
подходящи ръкавици.

Изброените тук предпазни мерки са разделени на следните
четири типа. И двата типа обхващат много важни въпроси,
затова следва да се спазват грижливо.
Значения на символите ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,
ВНИМАНИЕ и БЕЛЕЖКА.
ОПАСНОСТ

Внимание
■

Съпротивлението на заземяването трябва да съответства
на националните разпоредби

Означава предстояща рискова ситуация, която, ако не
бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно
нараняване.

Не свързвайте заземяващият кабел към газови и
канализационни тръби, гръмоотводи или към
заземяването на телефонните линии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Означава потенциална рискова ситуация, която, ако
не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно
нараняване.

Непълното заземяване може да причини токов
удар.
■ Тръба за газообразен охладител.
При изтичане на газ може да се получи възпламеняване
или експлозия.

ВНИМАНИЕ
Означава потенциална рискова ситуация, която, ако
не бъде избегната, ще доведе до леко исли средно
нараняване. Може да се използва също и за
предупреждение срещу небезопасни практики.

■ Тръба за вода.
Твърдите винилови тръби не са подходящи като
заземяване.
■ Гръмоотвод или заземяващ проводник на телефонна
линия.
Електрическият
потенциал
може
да
нарасне
многократно при падане на мълния.

БЕЛЕЖКА
Означава ситуации, които могат да доведат до
инциденти, свързани само с повреда на оборудване
или имущество.

■

Опасност
■

Изключете захранването преди работа с електрически
клеми.

■

Когато сервизните панели са свалени, частите под
напрежение могат лесно да бъдат докоснати по случайност.
Никога не оставяйте уреда без надзор по време на монтаж
или сервизно обслужване, когато сервизният панел е
свален.

■

Не докосвайте тръбите за вода по време на и непосредствено след работа на уреда, тъй като тръбите може да са
горещи. Ръката ви може да се изгори. За избягване на
нараняване, изчакайте докато тръбите се охладят до
нормална температура или носете подходящи ръкавици.

■

Не докосвайте превключватели с мокри ръце. Това може да
причини токов удар.

■

Преди да пипате електрически части, изключете всички
източници на електрозахранване.

Предупреждение
■

Откъснете и изхвърлете всички пластмасови опаковъчни
пликове, за да не си играят децата с тях.
Деца, които играят с пластмасови пликове и торби, са
в опасност от смърт поради задушаване.

■

Изхвърлете
безопасно
опаковъчния
материал.
Опаковъчните материали като пирони и други метални или
дървени части, може да ви прониже и да ви нарани.
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Заземете уреда.

Инсталирайте захранващия кабел на поне 1 метър
разстояние от телевизионни или радио приемници, за да
предпазите от смущения в образа или шум.
(В зависимост от дължината на радиовълните, разстоянието от 1 метър може да не бъде достатъчно за елиминиране на шума.)

■

Не изплаквайте уреда. Това може да причини токов удар
или пожар.

■

Не монтирайте климатичната система на места:
■ Където има изпарения от минерални масла, маслен
спрей или пара.
Пластмасовите детайли могат да се повредят или да
паднат, което да доведе до теч на вода.
■ Където се отделят корозивни газове, например пари на
сярна киселина.
Корозията на медните тръби или запоените елементи
може да доведе до изтичане на охладителен агент.
■ Където има монтирано оборудване, излъчващо електромагнитни вълни.
Електромагнитните вълни могат да попречат на
управлението на системата и да доведат до проблеми
в работата на оборудването.
■ Където може да има изтичане на възпламеними газове,
натрупване на въглеродни влакна и запалим прах във
въздуха или където се съхраняват и обработват летливи
запалими вещества, като например разредители или
бензин.
Това може да причини пожар.
Ръководство за монтаж
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■ Където въздухът съдържа много сол.

Приложение 2

■ Където напрежението силно варира, като например
в заводи и фабрики.
■ В автомобилни превозни средства или плавателни
съдове.
■ Където има наличие на киселинни или алкални пари.

Приложение само за отопление на пространство без стаен
термостат, свързан към вътрешния модул. Температурата във
всяка стая се контролира от клапан на всеки воден кръг.
Домакинска гореща вода се осигурява чрез домакински
резервоар за гореща вода, свързан към вътрешния модул.

Примери за типично приложение
Тези примери за приложение са дадени само с илюстративна
цел.

1

2

3

4

5

8

6
T1

T2

9
T3

M

Приложение 1

M1

M2

M3

Приложение само за отопление на пространство със стаен
термостат, свързан към вътрешния модул.
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11 12

FHL1
FHL2
FHL3

T
1

2

3

4

10
5

6

FHL1

7

FHL2

1

Външен модул

2

Вътрешен модул

3

Топлообменник

4

Помпа

5

Спирателен клапан

6

Колектор (местна
доставка)

FHL3
1

Външен модул

2

Вътрешен модул

3

Топлообменник

4

Помпа

5

Спирателен клапан

6

7

Колектор (местна
доставка)

Цикъл на подово
отопление

T

Стаен термостат
(опционален)

Домакински резервоар
за гореща вода
(опционален)

11

Спомагателен
нагревател

12

Намотка на
топлообменник

FHL1..3

Цикъл на подово
отопление

7

Спирателен клапан

T1..3

8

Моторизиран
3-посочен клапан
(предоставен
с домакинския резервоар за гореща вода)

Индивидуален стаен
термостат
(опционален)

M1..3

Индивидуален
моторизиран клапан за
контрол на цикъл FHL1
(закупува се отделно)

Спирателен клапан

FHL1..3

10

9

Байпасен клапан
(закупува се на
място)

Работа на помпата и отопление на пространство

Работа на помпата

Когато стайният термостат (T) е свързан към вътрешния модул,
помпата (4) ще работи когато има заявка за отопление от
стайния термостат, а външният модул ще започне работа, за да
достигне целевата температура на изходящата вода, която е
зададена чрез потребителския интерфейс.

Когато към вътрешния модул (2) не е свързан термостат,
помпата (4) може да се конфигурира да работи докато
вътрешният модул е включен или докато се достигне
изискваната температура на водата.
БЕЛЕЖКА

Когато стайната температура е над точката на задаване на
термостата, външният уред и помпата ще спрат работа.
Свържете проводниците на термостата към правилните клеми (вижте "Свързване на кабела на
термостата" на страница 20) и конфигурирайте DIPпревключвателите правилно (вижте "Монтажна
конфигурация на стаен термостат" на страница 23).
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Подробности за конфигурирането на помпата
може да се намерят в "Конфигуриране на работата
на помпата" на страница 24.

Отопление на пространство
Външният модул (1) ще работи за постигане на целевата
температура на изходящата вода, както е зададена чрез
потребителския интерфейс.

EKHBH/X008BA

Вътрешен модул за топлинна помпа въздух към вода
4PW54185-8B

БЕЛЕЖКА

Когато циркулацията във всеки цикъл на отопление на пространство (FHL1..3) се контролира от
дистанционно управлявани клапани (M1..3), важно
е да се осигури байпасен клапан (9), за да не се
задейства превключвателят на потока на
предпазното устройство.
Байпасният клапан трябва да се избере така, че
през цялото време да се гарантира минималният
дебит на водния поток, посочен в "Водопроводни
тръби" на страница 15.

Приложение 3
Приложение за охлаждане и отопление на пространства със
стаен термостат, настроен за охлаждане/отопление и свързан към вътрешния модул. Отоплението се осигурява чрез
цикли на подово отопление и вентилаторни серпантини.
Охлаждането се осигурява само чрез вентилаторните
серпантини.
Домакинска гореща вода се осигурява чрез домакински резервоар за гореща вода, свързан към вътрешния модул.
6

Препоръчва се да се избере разлика в налягането,
контролирана чрез байпасен клапан.
Загряване на домакинска вода
При активиране на режима на загряване на домакинска вода
(ръчно от потребителя или автоматично чрез таймера),
целевата температура на горещата домакинска вода ще се
постигне чрез комбинация от намотката на топлообменника и
електрическият спомагателен нагревател.

T
FCU1
1

Когато температурата на горещата домакинска вода е под
зададената от потребителя точка, 3-посочният клапан ще се
активира, за да загрее горещата домакинска вода чрез
топлинната помпа. В случай на голямо потребление на гореща
домакинска вода или на зададена висока температура за
достигане, спомагателният нагревател (11) ще осигури
допълнително подгряване.
БЕЛЕЖКА

2

3

4

8

13

M

7

M

11 12
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FHL1
FHL2
FHL3
10

1

Външен модул

2

Вътрешен модул

10

Домакински резервоар
за гореща вода
(опционален)

3

Топлообменник

4

Помпа

11

Спомагателен
нагревател

5
6

Спирателен клапан

12

Колектор
(местна доставка)

Намотка на
топлообменник

7

Спирателен клапан

13

Моторизиран 2-посочен
клапан (закупува се
отделно)

8

Моторизиран
3-посочен клапан
(предоставен
с домакинския резервоар за гореща вода)

FCU1..3

Модул вентилаторна
серпантина
(опционален)

FHL1..3

Цикъл на подово
отопление

T

EKHBH/X008BA

FCU2
FCU3

Вътрешният модул може да се конфигурира така,
че при ниски външни температури, домакинската
гореща вода да се загрява изключително от
спомагателния нагревател. Това гарантира, че
целият капацитет на топлинната помпа е на
разположение за отопление на пространствата.
Подробности по конфигурацията на домакински
резервоар за гореща вода при ниски външни
температури може да се намери в "Полеви
настройки" на страница 26, полеви настройки
[5-02] до [5-04].

5

Стаен термостат
с превключвател за
охлаждане/отопление
(опционален)
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Работа на помпата и отопление/охлаждане на пространство
Според сезона, потребителят ще избира отопление или охлаждане чрез стайния термостат (T). Този избор не е възможен чрез
потребителския интерфейс.
Когато от стайния термостат (T) се заяви охлаждане/отопление
на пространство, помпата ще започне да работи и вътрешният
модул (2) ще превключи в "режим на отопление"/"режим на
охлаждане". Външният модул (1) ще започне да работи, за да
достигне зададената цел, като произвежда топла или студена
вода.
В случай на режим охлаждане, 2-посочният клапан (13) ще
затвори, за да предпази от навлизане на студена вода
в кръговете на подовото отопление (FHL).
Свържете проводниците на термостата към
правилните клеми (вижте "Свързване на кабела
на термостата" на страница 20) и конфигурирайте
DIP-превключвателите
правилно
(вижте
"Монтажна конфигурация на стаен термостат" на
страница 23).

БЕЛЕЖКА

Окабеляването на 2-посочния клапан (13) е
различно при NC (нормално затворен) клапан и
NO (нормално отворен) клапан! Внимавайте да
свържете към правилните номера на клеми, както
е посочено на схемата за окабеляване.

БЕЛЕЖКА

Настройката ON/OFF на охлаждащото/отоплителното действие
се извършва чрез стайния термостат и не може да се извърши
чрез потребителския интерфейс на вътрешния модул.
Загряване на домакинска вода
Загряването на домакинска вода е описано в "Приложение 2"
на страница 4.

Приложение 4
Приложение за охлаждане и отопление на пространства без
стаен термостат, свързан към вътрешния модул, а със стаен
термостат само за отопление (задава само отопление), контролиращ подовото отопление и термостат за отопление/
охлаждане (задава отопление/охлаждане), контролиращ вентилаторните серпантини. Отоплението се осигурява чрез цикли
на подово отопление и вентилаторни серпантини. Охлаждането
се осигурява само чрез вентилаторните серпантини.
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FCU1
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T
1
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4

5

13
M

7

FCU3
6

14

9

1

Външен модул

2

Вътрешен модул

3

Топлообменник

4

Помпа

5

Спирателен клапан

6

Колектор
(местна доставка)

7

Спирателен клапан

9

Байпасен клапан
(закупува се на място)

13

Моторизиран 2-посочен
клапан за изключване
на кръговете на
подовото отопление по
време на режим
охлаждане (закупува
се отделно)

14

Моторизиран 2-посочен
клапан за задействане
на стайния термостат
(закупува се отделно)

FCU1..3

Модул вентилаторна
серпантина с термостат (опционален)

FHL1..3

Цикъл на подово
отопление

T

Стаен термостат само
за отопление
(опционален)

T4..6

Индивидуален стаен
термостат за
отоплявана/охлаждана
стая чрез
вентилаторна серпантина (опционален)

Работа на помпата
Когато към вътрешния модул (2) не е свързан термостат,
помпата (4) може да се конфигурира да работи докато вътрешният модул е включен или докато се достигне изискваната
температура на водата.
БЕЛЕЖКА

Подробности за конфигурирането на помпата
може да се намерят в "Конфигуриране на работата
на помпата" на страница 24.

Отопление и охлаждане на пространство
Според сезона, потребителят ще избира отопление или охлаждане чрез потребителския интерфейс на вътрешния модул.
Външният модул (1) ще работи в режим на отопление или
режим на охлаждане, за да постигне целевата температура на
изходящата вода.
Когато уредът е в режим на отопление, 2-посочният клапан (13)
е отворен. Гореща вода се осигурява както за вентилаторните
серпантини, така и за кръговете на подовото отопление.
В случай на режим охлаждане, 2-посочният клапан (13) е
затворен, за да предпази от навлизане на студена вода
в кръговете на подовото отопление (FHL).
При затваряне на няколко кръга в системата чрез
дистанционно контролирани клапани, може да се
наложи монтиране на байпасен клапан (9), за да не се
задейства превключвателят на потока на предпазното устройство. Вижте също "Приложение 2" на
страница 4.
Окабеляването на 2-посочния клапан (13) е различно
при NC (нормално затворен) клапан и NO (нормално
отворен) клапан! Внимавайте да свържете към
правилните номера на клеми, както е посочено на
схемата за окабеляване.
Настройката ON/OFF за работа в режим отопление/охлаждане
се извършва чрез потребителския интерфейс на вътрешния
модул.

M

FHL1
FHL2
FHL3
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Приложение 5
Отопление на пространство
(алтернативна работа)

чрез

спомагателен

бойлер

Приложение за отопление на пространство чрез вътрешен
модул Daikin или чрез спомагателен бойлер, свързан към
системата. Решението дали да работи вътрешният модул
EKHB* или бойлерът, може да се постигне чрез спомагателен
контакт или контролиран от EKHB* контакт.
Спомагателният контакт може, например, да бъде термостат за
външна температура, контакт за тарифа на електричеството,
ръчно задействан контакт и т.н. Вижте "Местно окабеляване
конфигурация A" на страница 7.
Контактът, контролиран от вътрешен модул EKHB* (наричан
още "разрешителен сигнал за спомагателния бойлер"), се
определя от външната температура (термистор, разположен
във
външния
модул). Вижте
"Местно
окабеляване
конфигурация В" на страница 7.

3

Топлообменник

4

Помпа

5
6
7

Спирателен клапан

8

Моторизиран
3-посочен клапан
(предоставен
с домакинския резервоар за гореща вода)

10

12

Домакински резервоар
за гореща вода
(опционален)

Спирателен клапан

15

Колектор (местна
доставка)

Бойлер (закупува
се на място)

16

Клапан Aquastat
(местна доставка)

17

Спирателен клапан
(закупува се на място)

18

Обратен клапан
(закупува се на място)

FHL1...3

Спомагателен
нагревател

Верига за подово
отопление
(местна доставка)

Местно окабеляване конфигурация A
L
Com

H

Бивалентна работа е възможна само за режим отопление на
пространство, но не и за режим на загряване на домакинска
вода. Домакинската гореща вода в такова приложение винаги
се осигурява от домакински резервоар за гореща вода, свързан
към вътрешния модул Daikin.

EKHB*/auto / Boiler

EKHB*
X2M

Boiler
thermostat input

1 2 3 4

X Y

A
K1A
K1A

K2A

K2A

N

Спомагателният бойлер трябва да се интегрира в тръбопровода
и полевото окабеляване съгласно илюстрациите по-долу.

Boiler
thermostat input

Вход от термостат на бойлер

ВНИМАНИЕ

А

Спомагателен контакт (нормално затворен)

■

H

Стаен термостат за заявки за отопление
(опционален)

K1A

Спомагателно реле за активиране на EKHB*
модул (закупува се отделно)

K2A

Спомагателно реле за активиране на бойлера
(закупува се отделно)

■

Уверете се, че бойлерът и интегрирането му
в системата са в съответствие с приложимите
европейски и национални разпоредби.
Daikin не носи отговорност за неправилни или
небезопасни ситуации в системата на бойлер.

Местно окабеляване конфигурация В

1

2

3

4

5

8

18

17

EKHB*
X2M
1 2 3 4

6

KCR
X1 X2

K1A

K1A

M

EKRP1HB

EKHB*
X2M
1 2 3 4

K1A
H C Com
EKRTR*

7

FHL1
FHL2
FHL3

12

X Y
Boiler
thermostat input

Boiler
thermostat input

Вход от термостат на бойлер

C

Стаен термостат за заявки за охлаждане
(опционален)

H

Стаен термостат за заявки за отопление
(опционален)

Com

Общ стаен термостат (опционален)

K1A

Спомагателно реле за активиране на бойлерен
модул (закупува се отделно)

KCR

Разрешителен сигнал за спомагателния бойлер

16 15 17

10 11

C Com H
EKRTW*

Работа
■

Конфигурация A
Когато стайният термостат заяви отопление, EKHB*
модулът или бойлерът започват работа, в зависимост от
позицията на спомагателния контакт (A).

1

Външен модул

2

Вътрешен модул

11

Намотка на
топлообменник

■

Конфигурация B
Когато стайният термостат заяви отопление, EKHB*
модулът или бойлерът започват работа, в зависимост от
външната температура (статусът на "разрешителен сигнал
за спомагателния бойлер").
Когато се даде разрешение на бойлера, отоплението на
пространство чрез EKHB* модула ще се изключи
автоматично.
За повече
[C-02~C-04].
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подробности,

вижте

полева

настройка
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БЕЛЕЖКА

■

Конфигурация A
Уверете се, че спомагателният контакт (A)
има достатъчно диференциал или закъснение, за да се избегнат чести превключвания
между EKHB* модула и бойлера. Ако спомагателният контакт (A) е термостат за външна
температура, монтирайте го на сянка, за да не
се влияе от слънцето.
Конфигурация B
Уверете се, че бивалентният хистерезис
[C-04] има достатъчен диференциал, за да се
избегнат чести превключвания между EKHB*
модула и бойлера. Тъй като външната температура се измерва чрез въздушен термистор
на външния модул, монтирайте модула на
сянка, за да не се влияе от слънцето.
Честото превключване може да причини
преждевременна
корозия
на
бойлера.
Свържете се с производителя на бойлера.

■

По време на работа в режим отопление на
EKHB* модула, той ще работи за постигане на
целевата температура на изходящата вода,
както е зададена чрез потребителския интерфейс. Когато е активна работа в зависимост
от времето, температурата на водата се
определя автоматично в зависимост от
външната температура.
По време на работа в режим отопление на
бойлера, той ще работи за постигане на
целевата температура на изходящата вода,
както е зададена чрез контролера на
бойлера.
Никога не задавайте чрез контролера на
бойлера целева температура на изходящата
вода над 55°C.

■

БЕЛЕЖКА

Ръчно разрешение към EKHB* модула на бойлера.
В случай, че само модулът EKHB* трябва да работи
в режим на отопление на пространство, деактивирайте бивалентната работа чрез настройката [C-02].
В случай, че само бойлерът трябва да работи в режим
на отопление на пространство, увеличете температурата за включване на бивалентна работа [C-03] до
25°C.

Приложение 6
Отопление на пространство със стаен термостат посредством
кръгове на подово отопление и вентилаторни серпантини.
Кръговете на подово отопление и вентилаторните серпантини
изискват различни работни температури на водата.
Кръговете на подово отопление изискват по-ниска температура
на водата в режим на отопление, в сравнение с вентилаторните серпантини. За постигане на тези две точки на задаване,
се използва смесителна станция, която адаптира температурата на водата според изискванията на кръговете за подово
отопление. Вентилаторните серпантини са свързани директно
към водния кръг на вътрешния модул и кръговете на подовото
отопление след смесителната станция. Контролът върху тази
смесителна станция не се извършва от вътрешния модул.
Работата и конфигурирането на местния воден кръг е задача на
монтажника.
Daikin само предлага контролна функция за двойна точка на
задаване. Чрез тази функция могат да се генерират две точки
на задаване. В зависимост от желаната температура на водата
(изискват се кръгове на подово отопление и/или вентилаторни
серпантини), може да се активира първата или втората точка
на задаване.
B

Уверете се, че във водния кръг има само
1 разширителен съд. Разширителен съд е
фабрично монтиран във вътрешния модул
Daikin.

7

T1
T2

Конфигурирайте правилно DIP превключвател
SS2-3 на PCB от превключвателната кутия на
EKHB*. Вижте "Монтажна конфигурация на стаен
термостат" на страница 23.

FCU1
FCU2

1

2

3

4

FCU3

5
A

6

При конфигурация B: Конфигурирайте правилно
полеви настройки [C-02, C-03 и C-04]. Вижте
"Бивалентна работа" на страница 33.

ВНИМАНИЕ

FHL1
8

Уверете се, че връщаната в топлообменника на EKHB*
вода никога не надвишава 55°C.
Поради тази причина, никога не задавайте чрез
контролера на бойлера целева температура на
изходящата вода над 55°C и монтирайте клапан
aquastat(a) в обратния воден поток на модула EKHB*.

FHL2
FHL3

1

Външен модул

8

Спирателен клапан

2

Вътрешен модул

9

3

Топлообменник

Смесителна станция
(закупува се отделно)

Проверете дали обратните клапани (закупуват се
отделно) в системата са монтирани правилно.

4

Помпа

5

Спирателен клапан

Уверете се, че стайният термостат (th) не се включва
и изключва често.

6

Колекторна зона
(закупува се
отделно)

Daikin не носи отговорност за щети, възникнали от
неспазване на това правило.
(a) Клапанът aquastat трябва да се настрои за 55°C и трябва да затваря
обратния поток на водата към уреда, когато измерената температура
надвиши 55°C. Когато температурата спадне под това ниво, клапанът
aquastat трябва отново да отвори обратния воден поток към модула
EKHB*.

Ръководство за монтаж

8

9

7

Колекторна зона В
(закупува се
отделно)

T1

Стаен термостат за зона
А (опционален)

T2

Стаен термостат за зона
В (опционален)

FCU1..3

Модул вентилаторна
серпантина (опционален)

FHL1...3

Верига за подово отопление (местна доставка)
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Предимството на контролната функция за двойна
точка на задаване е в това, че топлинната помпа
ще/може да работи при най-ниската необходима
температура на изходящата вода, когато е нужно само
подово отопление. По-висока температура на изходящата вода е нужна само в случай, че работят
вентилаторните серпантини.
Това води до по-добра производителност на
топлинната помпа.

БЕЛЕЖКА

■

■

Работа на помпата и отопление на пространство
Когато стайният термостат за кръга на подовото отопление (T1)
и вентилаторните серпантини (T2) са свързани към вътрешния
модул, помпата (4) ще работи, когато има заявка за отопление
от T1 и/или T2. Външният модул ще започне да работи, за да
достигне зададената температура на водата. Целевата температура на изходящата вода зависи от това кой стаен термостат
подава заявката за отопление.
Точка на
задаване

Полева
настройка

Зона A

Първи

UI

ON
(ВКЛ)

OFF
(ИЗКЛ)

ON
(ВКЛ)

OFF
(ИЗКЛ)

Зона B

Втори

[7-03]

OFF
(ИЗКЛ)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

OFF
(ИЗКЛ)

UI

[7-03]

[7-03]

—

Резултатна работа на помпата

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

OFF
(ИЗКЛ)

Когато стайната температура на двете зони е над точката на
задаване на термостата, външният уред и помпата ще спрат
работа.
■

■

■

Уверете се, че сте свързали кабелите на
термостата към правилните терминали
(вижте "Общ преглед на вътрешния модул" на
страница 10).
Конфигурирайте правилно полеви настройки
[7-02], [7-03] и [7-04]. Вижте "Контрол на
двойна точка на задаване" на страница 31.
Конфигурирайте правилно DIP превключвател SS2-3 на PCB от превключвателната
кутия
на
EKHBН.
Вижте
"Монтажна
конфигурация на стаен термостат" на
страница 23.
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■

Статус на термостата

Резултатна температура на водата

БЕЛЕЖКА

■

■

Сигналите със заявки за отопление на
пространство могат да се реализират по два
различни начина (по избор на монтажника).
- Термо ON/OFF сигнал от стайния термостат
- Сигнал за статус (активен/неактивен) от
смесителната станция
Отговорност на монтажника е да се увери, че
не могат да възникнат нежелани ситуации
(напр., твърде висока температура на водата
към кръговете на подовото отопление и др.)
Daikin
не
предлага
никакви
видове
смесителни станции. Контролната функция за
двойна точка на задаване само предоставя
възможността за използване на две точки на
задаване.
Когато само зона A заяви отопление, то зона
В ще се захрани с вода с температура, равна
на първата точка на задаване.
Това може да доведе до нежелателно
нагряване на зона B.
Когато само зона В заяви отопление, то
смесителната станция ще се захрани с вода
с температура, равна на втората точка на
задаване.
В зависимост от управлението на смесителната станция, кръгът на подовото отопление
може все още да получава вода с температура, равна на точката на задаване на
смесителната станция.

Имайте предвид, че действителната температура на
водата в кръговете на подовото отопление зависи от
управлението и настройките на смесителната
станция.

Ръководство за монтаж
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Общ преглед на вътрешния модул

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■

Изключете всички видове захранване – на
външния модул, на спомагателния нагревател и
на домакинския резервоар за гореща вода (ако
има) – преди да махате сервизния панел на
превключвателната кутия.

■

Не докосвайте тръбите за охладителна течност
по време на и непосредствено след работа на
уреда, тъй като тръбите може да са горещи или
студени, в зависимост от състоянието на охладителната течност, протичащата през тръбите,
компресора и останалите части на хладилния
кръг. Ръцете ви може да се изгорят или да
измръзнат, ако докоснете тръбите за охладителна течност. За избягване на нараняване,
изчакайте докато тръбите се охладят до
нормална температура или, ако трябва да ги
докосвате, носете подходящи ръкавици.

■

Не докосвайте вътрешните части (помпа,
спомагателен нагревател и др.) по време на
работа и непосредствено след това.

Отваряне на вътрешния модул
■

Предната клапа на капака на вътрешния модул дава
достъп до манометъра и потребителския интерфейс.

■

Капакът на вътрешния модул може да се свали чрез
махане на 2-та долни винта и откачане от пантите.

Ръцете ви може да пострадат от изгаряне, ако
докосвате вътрешните части. За избягване на
нараняване, изчакайте докато вътрешните части
се охладят до нормална температура или, ако
трябва да ги докосвате, носете подходящи
ръкавици.
ОПАСНОСТ

Не забравяйте да фиксирате капак с винтовете при
поставяне на капака (винтовете са предоставени като
аксесоари).

■

Не докосвайте тръбите за вода по време на и
непосредствено след работа на уреда, тъй като
тръбите може да са горещи. Ръката ви може да се
изгори. За избягване на нараняване, изчакайте
докато тръбите се охладят до нормална температура или носете подходящи ръкавици.

■

Когато сервизните панели са свалени, частите
под напрежение могат лесно да бъдат докоснати
по случайност.
Никога не оставяйте уреда без надзор по време
на монтаж или сервизно обслужване, когато
сервизният панел е свален.

Частите в уреда могат да бъдат горещи.
■

За достъп до вътрешността на превключвателната кутия –
напр., за свързване на кабелите – сервизният панел на
превключвателната кутия може да се сваля. За целта,
развийте предните винтове и откачете сервизния панел на
кутията.

3

1

3

2
1
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10. Спирателни клапани (аксесоар)
Спирателните клапани на съединенията за вход и изход на
водата позволяват изолиране на водния кръг на вътрешния
модул от кръга на местната вода. Това улеснява източването и смяната на филтъра на вътрешния модул.

Основни компоненти
20
1

11. Съединение за вход на водата
12. Съединение за изход на водата

19
18

13. Клапан за източване и напълване
14. Воден филтър
2

3
4

17

5
6

Водният филтър отстранява замърсяванията от водата, за
да предпази помпата от повреда или изпарителя от запушване. Водният филтър трябва да се почиства редовно.
Вижте "Поддръжка и сервиз" на страница 38.
15. Манометър
Манометърът измерва налягането на водата във водния
кръг.
16. Превключвател на потока
Превключвателят на потока проверява потока във водния
кръг и предпазва топлообменника от замръзване и
помпата от повреда.
17. Помпа
Помпата циркулира водата във водния кръг.

3
3

16

7
15
14
3

21
13
8
9
13
10
11

10

12

1.

Въздухоизпускателен клапан
Оставащият въздух във водния кръг ще се отстрани
автоматично чрез въздухоизпускателния клапан.

2.

Спомагателен нагревател
Спомагателният нагревател се състои от електрически
нагревателен елемент в съда на спомагателния нагревател, който осигурява допълнителен нагревателен
капацитет за водния кръг, ако нагревателният капацитет
на външния модул е недостатъчен заради ниски външни
температури.

3.

Сензори за температура
Четири температурни сензора определят температурата на
водата и охладителната течност в различни точки на
водния кръг.

4.

Превключвателна кутия
Превключвателната кутия съдържа основните електронни
и електрически части на вътрешния модул.

5.

Топлообменник

6.

Компенсационен съд (10 литра)

7.

Интерфейс с потребителя
Потребителският интерфейс позволява на монтажника и
потребителя да настройват, използват и поддържат
модула.

8.

Връзка за течен охладителен агент

9.

Връзка за газообразен охладителен агент

EKHBH/X008BA

Вътрешен модул за топлинна помпа въздух към вода
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18. Термичен предпазител на спомагателния нагревател
Спомагателният нагревател е оборудван с термичен предпазител. Термичният предпазител се задейства при
достигане на твърде висока температура.
19. Термичен предпазител на спомагателния нагревател
Спомагателният нагревател е оборудван с термичен предпазител. Термичният предпазител изгаря при достигане на
твърде висока температура (над тази на термичния
предпазител на спомагателния нагревател).
20. Клапан за изпускане на налягането
Клапанът за изпускане на налягането предпазва от
прекомерно налягане на водата във водния кръг чрез
отваряне при 3 bar и изпускане на част от водата.
21. Маркуч за клапан за изпускане на налягането
Действителното изпускане на клапан за изпускане на
налягането. Осигурете подходящо дрениране.

Ръководство за монтаж
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Основни компоненти на превключвателната кутия

14

TR1

1
K1M

12

K5M

K2M

K3M

11
10

K6M

2
3

13. Предпазител FU2 (линеен)

1

15. A4P
Цифрова I/O PCB (само за инсталации със соларен
комплект или цифрова I/O PCB).

A1P

SS2

4
5
F2B

9

11. X13A гнездо
Гнездото X13A поема конектора K3M (само за инсталации
с домакински резервоар за гореща вода).
12. X9A гнездо
Гнездото X9A поема термисторния конектор (само за
инсталации с домакински резервоар за гореща вода).

X9A

X13A

10. DIP превключвател SS2
DIP превключвател SS2 предоставя 4 превключвателя
с две състояния за конфигуриране на определени
параметри на инсталацията. Вижте "DIP превключватели –
обзор на настройките" на страница 23.

F3B

14. Трансформатор TR1

БЕЛЕЖКА

F1B

5

FU1

Схемата на електрическото окабеляване може да
се намери на вътрешната страна на капака на
превключвателната кутия.

Функционална диаграма
FU2

15

6

13

2

3

4 5

67

8

A4P

X2M

X4M

8
R1T
t>

6

9

R2T
t>

8
X1M

X3M

10

7
1.

Контактори K1M, K2M, K5M и K6M на спомагателния
нагревател.

2.

Основна PCB
Основната PCB (печатна платка с интегрална схема)
контролира функционирането на уреда.

3.

Контактор K3M на спомагателния нагревател (само за
инсталации с домакински резервоар за гореща вода)

4.

Прекъсвач на верига F2B на спомагателния нагревател
(само за инсталации с домакински резервоар за гореща
вода)
Прекъсвачът
предпазва
спомагателния
нагревател
в домакинския резервоар за гореща вода от претоварване
или късо съединение.

5.

6.

7.

Прекъсвач на верига на спомагателния нагревател F1B,
F3B
Прекъсвачът предпазва електрическата верига на
спомагателния нагревател от претоварване или късо
съединение.
Клемни блокове
Клемният блок позволява лесно свързване на външното
окабеляване.
Закрепване за кабелни сноп
Закрепването за кабелния сноп позволява фиксиране на
окабеляването с кабелни връзки към превключвателната
кутия, за да се осигури достатъчна хлабина.

8.

Клемни блокове X3M, X4M (само
с домакински резервоар за гореща вода)

9.

PCB предпазител FU1

Ръководство за монтаж
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за

инсталации

H2O
R4T
t>

R3T
t>

1

11

13

1

Външен модул

2

Вътрешен модул

3

Компенсационен съд

4

Манометър

5

Въздухоизпускателен
клапан

6

Клапан за изпускане
на налягането

7

Спомагателен
нагревател

8

Помпа

9

Превключвател на
потока

12
10

Спирателен клапан за
изход на водата с клапан
за източване (местна
инсталация)

11

Спирателен клапан за
вход на водата с клапан
за източване (местна
инсталация)

12

Филтър

13

Топлообменник

R1T
R2T
R3T
R4T

Сензори за температура
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Размери и сервизно пространство
Мерна единица: мм

Избор на място за монтаж

Размери на уреда, вижте фигура 2
Модулът трябва да се монтира на стена, в помещение, което
отговаря на следните изисквания:

1

Гъвкав дренажен
маркуч

■

Мястото на монтажа да е защитено от замръзване.

2

■

Пространството около уреда е достатъчно за сервизно
обслужване. (Вижте фигура 2).

Съединение за изход
на водата

3

■

Пространството около уреда е достатъчно за циркулация
на въздуха.

Съединение за вход на
водата

4

Връзка за течен
охладителен агент

■

Има условия за източване на конденза (само за модели
EKHBX с комплект дренажен контейнер EKHBDP) и
изпускане на клапана за изпускане на налягането.

■

Монтажната повърхност е плоска и вертикална
незапалима стена, способна да издържи работното тегло
на модула (вижте "Технически спецификации" на
страница 43).

5

Връзка за газообразен
охладителен агент

FBSP

Female British Standard
Pipe (Британска
стандартна тръба –
женска)

MBSP

Male British Standard
Pipe (Британска
стандартна тръба –
мъжка)

Изисквано сервизно пространство, вижте фигура 2

Проверка, манипулиране и разопаковане на уреда

■

Няма опасност от пожар поради изтичане на незапалим
газ.

■

Вътрешният модул е опакован в картонена кутия, фиксирана с ремъци върху дървена палета.

■

Всички дължини и разстояния на тръбите са отчетени.

■

Модулът трябва да бъде проверен след доставката и
всички установени повреди трябва да се съобщят
незабавно на представител на организацията, извършила
доставката.

■

Проверете дали всички аксесоари на вътрешния модул
(вижте "Аксесоари" на страница 3) са приложени.

■

Старайте се да доставите уреда колкото е възможно поблизо до мястото на монтажа без да го изваждате от
опаковката, за да го предпазите от повреди по време на
транспортирането.

■

Вътрешният модул тежи приблизително 46 кг и трябва да
се повдига от двама души, използвайки двете
предоставени подемни щанги.

Изискване

Стойност

Максимално допустима дължина на тръбите
между външния и вътрешния модул

30 м

Минимално изисквана дължина на тръбите
между външния и вътрешния модул

3м

Максимално допустима разлика във височините
между външния и вътрешния модул

20 м

Максимално допустимо разстояние между
3-посочния клапан и вътрешния модул (само за
инсталации с домакински резервоар за гореща
вода).

3м

Максимално допустимо разстояние между
домакински резервоар за гореща вода и
вътрешния модул (само за инсталации
с домакински резервоар за гореща вода).
Термисторният кабел, предоставен
с домакинския резервоар за гореща вода
е дълъг 12 м.

10 м

■

По време на нормална работа, хидро кутията ще
произвежда звук, който може да се счита за шум. Звукът
може да идва от работата на водната помпа и/или
активиране на контактор. Поради това се препоръчва
монтиране на хидро кутията върху твърда стена и не
в близост до чувствителна към звуци среда (напр., спалня).

■

Не монтирайте уреда на места с висока влажност (напр.,
баня).

■

Изберете диаметъра на тръбите в съответствие с нужния
воден дебит и наличния ESP на помпата.

■

Оборудването не е предназначено за употреба в потенциално експлозивна атмосфера.

■

Не монтирайте уреда на места, често използвани като
работна площадка.
В случай на строителни работи (напр., шлифоване), където
се образува много прах, уредът трябва да е покрит.

■

Вземете мерки в случай на утечка на вода, водата да не
може да причини щети на мястото на монтажа и околната
област.

■

Не поставяйте предмети или оборудване върху уреда.

■

Уверете се, че са взети достатъчни предпазни мерки,
в съответствие с приложимото местно и национално
законодателство, в случай на изтичане на охладителна
течност.

ВНИМАНИЕ
Не хващайте за превключвателната кутия или
тръбите при повдигане на уреда! За повдигане на
уреда са предоставени две подемни щанги.

ВНИМАНИЕ
Ако инсталацията е оборудвана с домакински
резервоар за гореща вода (опционален), вижте
ръководството за монтаж на домакинския резервоар
за гореща вода.
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Монтаж на вътрешния модул

Монтаж на EKHBDP комплект дренажен контейнер
(само за модели EKHBX)

ВНИМАНИЕ
Вътрешният модул тежи приблизително 46 кг. За
монтажа на уреда са нужни двама души.
1

Поставете схемата за монтаж (виж опаковката) на стената
и маркирайте местата за закрепване (2 отгоре (● T) и 2
отдолу (● B)).
Проверете дали отметките (2 по 2) са напълно водоравни и
дали размерите на отметките съответстват на фигура 4.
Ако уредът не е монтиран нивелиран, във водния кръг
може да остане въздух, което да доведе до неизправност
на уреда.
Обърнете особено внимание на това, когато монтирате
модел EKHBX, за да не се допусне препълване на
дренажния контейнер.

2

Пробийте 4 отвора и поставете 4 тапи (подходящи за M10).

3

Поставете винтовете в горните тапи и окачете вътрешния
модул на горните винтове.

4

Поставете винтовете в долните тапи и здраво закрепете
винтовете.

За версии с отопление/охлаждане, трябва да се монтира
комплект дренажен контейнер (вижте "Аксесоари" на
страница 3).
По време на работа в режим на охлаждане, водните пари
(влажност) във въздуха могат да кондензират в течност и да се
съберат по студените тръби за вода и охладителен агент. Тази
вода се събира в дренажния контейнер, който трябва да се
свърже към канал за източване.
За инструкции за монтаж, вижте листовката на комплекта
дренажен контейнер.
ВНИМАНИЕ
Позиционирайте края на маркуча на клапана за
изпускане на налягането в дренажния контейнер.
Неспазването на това може да доведе до влизане на
водата в контакт с електрически части, съответно –
до токов удар или късо съединение.

Тръбопровод за охладителя
За всички указания, инструкции и спецификации относно
тръбопровода за охладителя между вътрешния и външния
модул, вижте ръководството за монтаж на външния модул.

1

2

Разположението на тръбата за газ и тръбата за течност на
вътрешния модул е показано в "Основни компоненти" на
страница 11.

3

Спецификации на
тръбопровод за
охладителна течност

Вътрешен модул

Външен модул

Съединение за тръбопровод за газообразен
охладител

15,9 мм (5/8 inch)

15,9 мм (5/8 inch)

Съединение за тръбопровод за охладителна
течност

6,4 мм (1/4 inch)

6,4 мм (1/4 inch)

При съединяване на тръбите за охладителен агент,
винаги използвайте два гаечни/винтови ключа за
затягане или разхлабване на гайки! Неспазването на
това указание може да доведе до повредени тръбни
съединения и утечки.

1
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Водопроводни тръби

Проверка на обема на водата и предварителното
налягане на компенсационния съд

Проверка на водния кръг

Уредът е снабден с компенсационен съд с вместимост 10 литра,
който има предварително налягане от 1 bar.

Модулът е оборудван с вход и изход за вода, за свързване към
воден кръг. Този кръг трябва да се осигури от лицензиран техник
и да съответства на всички приложими европейски и
национални разпоредби.
БЕЛЕЖКА

Уредът да се използва само в затворена водна
система. Използването в отворен воден кръг може
да доведе до прекомерна корозия на тръбите.

БЕЛЕЖКА

Преди да продължите
проверете следното:

1

Проверете дали общия обем на водата в инсталацията, без
обема на водата вътре в модула, е минимум 10 л. Вижте
"Технически спецификации" на страница 43 за обема на
вътрешната вода в уреда.

модула,

При повечето приложения, този минимален обем вода
ще даде задоволителен резултат.

■

Максималното водно налягане = 3 bar +
статично налягане на помпата.

■

Максималната температура на водата е 65°C
(настройка на предпазното устройство).
С уреда се доставят два спирателни клапана.
За да се улесни поддръжката и обслужването, монтирайте единия на входа на водата и
другия на изхода на водата на вътрешния
модул. Имайте предвид и разположението на
спирателните клапани. Ориентацията на интегрираните клапани за източване и напълване
е важна за сервизното обслужване. Вижте
фигура 3.
В ниските точки на системата трябва да се
осигурят дренажни кранчета, за да се
позволи пълно източване на кръга при
поддръжка.
В спирателните клапани са интегрирани два
дренажни клапана за източване на водата от
водния кръг на вътрешния модул.
Осигурете достатъчно дренаж за клапана за
изпускане на налягането, за да се избегне
влизане на вода в контакт с електрически
части.
Във високите точки на системата трябва да се
осигурят вентилационни отвори. Те трябва да
се разположат в лесно достъпни за обслужване места. Във вътрешния модул е предвидено автоматично изпускане на въздуха.
Проверете
дали
въздухоизпускателният
клапан не е затегнат прекомерно, за да се
осигури автоматичното изпускане на въздуха
от водния кръг.
Проверете дали всички компоненти, монтирани във външните тръби, могат да издържат
налягането и температурата на водата.

При критични процеси или в помещения с високо
топлинно натоварване, може да се наложи
допълнителен обем вода.

■

■

■

■

■

монтажа

на

■

Винаги използвайте материали, които са
съвместими с водата, използвана в системата,
и с материалите, използвани във вътрешния
модул.

■

Изберете диаметъра на тръбите в съответствие с нужния воден дебит и наличния ESP на
помпата.

■

Минимално изискваният воден поток за
работата на вътрешния модул е 12 л/мин.
Когато дебитът е под тази минимална
стойност, на дисплея се извежда грешка 7H и
работата на вътрешния модул спира.
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За да се осигури правилна работа на уреда, предварителното
налягане на компенсационния съд трябва да се регулира и да
се провери минималният и максималният обем на водата.

БЕЛЕЖКА

Когато циркулацията във всеки кръг на отопление
на пространство се контролира чрез дистанционно
управлявани клапани, важно е да се поддържа
този минимален обем вода, дори и при всички
затворени клапани.
Пример

1

2

3

4

5

6
T1

T2

M1

7

M2

8
T3

M3

FHL1
FHL2
FHL3

1

Външен модул

2

Вътрешен модул

3

Топлообменник

4

Помпа

5

Спирателен
клапан

6

Колектор
(местна доставка)

7

2

Спирателен
клапан

8

Байпасен клапан
(закупува се на
място)

FHL1..3

Верига за подово
отопление
(местна доставка)

T1..3

Индивидуален
стаен термостат
(опционален)

M1..3

Индивидуален
моторизиран
клапан за контрол
на цикъл FHL1
(закупува се
отделно)

Използвайки долната таблица, определете дали предварителното налягане на компенсационния съд се нуждае от
регулиране.
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3

Използвайки долната таблица и инструкции, определете
дали общия воден обем в инсталацията е под максимално
допустимия.

Разлика във
височината на
инсталацията(a)

Вътрешният модул е монтиран в най-високата точка на водния
кръг. Общият обем на водата във водния кръг е 350 л.
Резултат:

Обем на водата

≤280 l

Пример 2

>280 l

■

Тъй като 350 литра са повече от 280 литра, предварителното налягане трябва да се намали (вижте долната
таблица).

■

Нужното предварително налягане е:
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (0/10 + 0,3) bar = 0,3 bar

■

Съответстващият максимален обем на водата може да се
види от графиката: приблизително 410 л.

■

Тъй като общият обем на водата (350 л) е под максималния
(410 л), компенсационният съд е достатъчен за
инсталацията.

Необходими действия:

≤7 м

Не се налага регулиране
на предварителното
налягане.

• предварителното налягане
трябва да се намали,
изчислете според
"Изчисляване на
предварителното налягане
на компенсационния съд"
• проверете дали обемът на
водата е под допустимия
максимум (използвайте
долната графика)

Необходими действия:

>7 м

• предварителното
налягане трябва да се
увеличи, изчислете
според "Изчисляване на
Твърде малък за
предварителното
инсталацията
налягане на
компенсационен съд.
компенсационния съд"
• проверете дали обемът на
водата е под допустимия
максимум (използвайте
долната графика)

Задаване
на
предварителното
компенсационния съд

налягане

■

Използвайте само сух азот за задаване на предварителното налягане на компенсационния съд.

■

Неправилното задаване на предварителното налягане на
компенсационния съд ще доведе до неправилно функциониране на системата. Поради това, предварителното
налягане следва да се регулира само от лицензиран
монтажник.

на

Зададеното предварително налягане (Pg) зависи от
максималната разлика във височината на инсталацията (H) и се
изчислява както следва:
Pg=(H/10+0,3) bar
Проверка на максимално допустимия обем на водата

Свързване на водния кръг
Свързването на водата трябва да се извърши в съответствие
с местните разпоредби и със схемата за монтаж, предоставена
с уреда, като се спазват входните и изходните точки на водата.
БЕЛЕЖКА

За да определите максимално допустимия обем на водата
в целия кръг, направете следното:
1

За изчисленото предварително налягане (Pg), определете
съответния максимален обем на водата като използвате
долната графика.

2

Уверете се, че общият обем на водата в целия кръг е под
тази стойност.

Ако това не е така, компенсационният съд във вътрешния
модул е твърде малък за тази инсталация.
2.5

pre-pressure [bar]

2

1.5

100

150

200
250
300
350
maximum water volume [l]

400

Внимавайте да не деформирате тръбите на уреда
чрез използване на прекомерно усилие при
свързване на тръбите. Деформацията на тръбопроводите може да доведе до неизправно
функциониране на уреда.

Ако във водния кръг попаднат въздух, влага или прах, може да
възникнат проблеми. Поради това, винаги имайте предвид
следното при свързване на водния кръг:
■

Използвайте само чисти тръби.

■

Дръжте края на тръбата надолу при отстраняване на
"мустаци".

■

Покрийте края на тръбата при вкарването и през стена, за
да не попаднат вътре прах и мръсотия.

■

Използвайте уплътнител със здрава нишка за уплътняване
на връзките. Уплътнението трябва да може да издържи
наляганията и температурите на системата.

■

При използване на немесингови метални тръби, изолирайте
двата материала един от друг, за да се предотврати
галванична корозия.

■

Тъй като месингът е мек материал, използвайте подходящи
инструменти за свързване на тръбите. Неподходящите
инструменти ще повредят тръбите.

1

0.5
0.3
0 10 50

на

Когато се налага да се промени стандартното предварително
налягане на компенсационния съд (1 bar), имайте предвид
следните указания:

(a) Разлика във височината на инсталацията: разлика във височината (м)
между най-високата точка на водния кръг и вътрешния модул. Ако
вътрешният модул е разположен в най-високата точка на инсталацията,
височината на инсталацията се счита за 0 м.

Изчисляване
на
предварителното
компенсационния съд

налягане

450

= предварително налягане
= максимален обем на водата

Пример 1
Вътрешният модул е монтиран 5 метра под най-високата точка
във водния кръг. Общият обем на водата във водния кръг е
100 л.
В този пример не се налага регулиране.

Ръководство за монтаж
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БЕЛЕЖКА

■

■

■

Уредът да се използва само в затворена
водна система. Използването в отворен воден
кръг може да доведе до прекомерна корозия
на тръбите.
Никога не използвайте части с цинково
покритие във водния кръг. Може да се получи
прекомерна корозия на тези части, тъй като
във вътрешния воден кръг на уреда се
използват медни тръби.
Когато във водния кръг се използва 3-посочен
клапан.
Много е важно да се гарантира пълно
разделяне между домакинската гореща вода
и водния кръг на подовото отопление.

■

Изолация на тръбите
Цялата водна верига, включително всички тръби, трябва да се
изолира за предпазване от конденз по време на работа в режим
на охлаждане и намаляване на охлаждащия капацитет.
Ако температурата е по-висока от 30°C и относителната
влажност е над RH 80%, тогава дебелината на изолационния
материал трябва да бъде поне 20 мм, за да се избегне появата
на конденз по повърхността на изолацията.

Окабеляване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■

В съответствие с приложимите местни и национални разпоредби, в постоянното окабеляване
трябва да се интегрира главен превключвател
или друго средство за изключване, което има
отделяне на контакта във всички полюси.

Зареждане на водата

■

Изключете захранването
всякакви връзки.

1

■

Използвайте само медни проводници.

■

Никога не стискайте кабелните снопове и се
уверете, че те не влизат в контакт с тръбите и
с остри ръбове.

2

При използване на 3-посочен или 2-посочен
клапан във водния кръг, максималната
промяна във времето на клапана трябва да
бъде под 60 секунди.

Свържете подаването на водата към клапаните за
източване и напълване (вижте "Основни компоненти" на
страница 11).
Уверете се, че въздухоизпускателният клапан е отворен
(поне 2 оборота).

3

Напълнете с вода докато манометърът покаже налягане от
приблизително 2,0 bar. Отстранете въздуха от кръга чрез
въздухоизпускателните клапани. Наличие на въздух във
водния кръг може да причини неизправност на спомагателния нагревател.

4

Проверете дали спомагателният нагревател е напълнен
изцяло с вода от клапана за изпускане на водното
налягане. Водата трябва да изтича от клапана.

БЕЛЕЖКА

■

■

По време на напълването, може да не е
възможно цялостното изгонване на въздуха
от системата. Оставащият въздух ще се
отстрани чрез автоматичните въздухоизпускателни клапани по време на първите
часове на работа на системата. След това
може да се наложи допълване с вода.
Посоченото от манометъра налягане на
водата ще варира според температурата на
водата (по-високо налягане при по-висока
температура на водата).
По всяко време обаче, налягането на водата
трябва да е над 0,3 bar, за да се избегне
навлизане на въздух в кръга.

■

Уредът може да отделя малко излишна вода
чрез клапана за изпускане на налягането.

■

Качеството на водата трябва да е съгласно
EN директива 98/83 EC.
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преди

да

правите

Уверете се, че върху съединителните клеми не се
оказва външно налягане.
■

Окабеляването и монтажът на компонентите
трябва да се извършват от лицензиран електротехник и следва да отговарят на съответните
европейски и национални законови разпоредби.

■

Окабеляването
трябва
да
се
извършва
в съответствие с приведените по-долу схеми и
инструкции.

■

За захранване на системата задължително
използвайте отделна силова верига. Никога не
използвайте източник на захранване съвместно
с други устройства.

■

Непременно направете заземяване. Не заземявайте уреда към тръбопроводи, гръмоотводи или
телефонно заземяване. Непълното заземяване
може да причини токов удар.

■

Непременно монтирайте прекъсвач за утечки на
земята, в съответствие с приложимите местни и
национални разпоредби. Неспазването на това
изискване може да причини токов удар или
пожар.

■

Непременно
предпазители.

монтирайте

изискваните

Ръководство за монтаж
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Обзор
Долната илюстрация дава обзор на изискваното местно
окабеляване между някои части на уреда. Вижте също
"Примери за типично приложение" на страница 4.
5

D

B

T

F

I

K

E
6
M

2

H

C
1

3

8
4

I
J

9
A 11 10
A

Едно захранване за
външния модул,
спомагателния
нагревател и
резервния нагревател

G

H

3-посочен клапан за
домакински резервоар
за гореща вода
(опционален)
2-посочен клапан за
режим на охлаждане
(закупува се отделно)

B

Външен модул

C

Нагревател на долна
плоча EKBPHT(a)

I

Домакински резервоар за гореща вода
(опционален)

D

Спомагателен
нагревател

J

Резервен нагревател
(опционален)

E

Вътрешен модул

K

F

Стаен термостат
(опционален)

Потребителски
интерфейс (цифров
контролер)

(a) Нагревател на долна плоча е приложим само в комбинация с ERLQ или
в случай на опционален EKBPHT комплект.

Описание

Максимална
сила на тока

1

Захранващ кабел за
външния модул

2+GND

(a)

2

Захранващ и комуникационен кабел за вътрешния
модул

3+GND

(b)

3

Захранващ кабел за
нагревател на долната плоча

2

(c)

4

Захранващ кабел за
спомагателен нагревател

2+GND или
3+GND

(d)

5

Кабел на стаен термостат

3 или 4

100 mA(c)

6

управляващ кабел на
3-посочен клапан

2+GND

100 mA(c)

7

управляващ кабел на
2-посочен клапан

2+GND

100 mA(c)

8

Захранващ кабел и кабел на
термозащитата на резервния
нагревател

4+GND

(b)

G

7
M

Елемент

Изискван
брой
проводници

2

(e)

2+GND

13 A

Захранващ кабел за преференциална kWh тарифа
(контакт без напрежение)

2

(f)

Кабел за интерфейс
с потребителя

2

(g)

9

Термисторен кабел

10

Захранващ кабел на
резервен нагревател

11

12
(a)
(b)
(c)
(d)

Вижте табелката със спецификации на външния модул.
сечение на кабела 2,5 mm2
Минимално сечение на кабела 0,75 mm2
Вижте таблицата в "Свързване на захранването на спомагателния
нагревател" на страница 20.
(e) Термисторният и свързващият проводник (12 м) се предоставят
с домакинския резервоар за гореща вода.
(f) Сечение на кабела 0,75 мм2 till 1,25 мм2, максимална дължина: 50 м.
Контакт без напрежение, който може да осигури минимално приложимия
товар от 15 V DC, 10 мA.
(g) Сечение на кабела 0,75 мм2 till 1,25 мм2, максимална дължина: 500 м.

ВНИМАНИЕ
Изберете размерите на всички кабели и проводници
в съответствие с разпоредбите на местното и националното законодателство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
След приключване на електротехническите работи се
уверете, че всички електрически детайли и клеми
в блока са закрепени стабилно.

Вътрешно окабеляване - Таблица на елементите
Вижте схемата на вътрешното окабеляване, предоставена
с уреда (на вътрешната страна на капака на превключвателната кутия на вътрешния модул). По-долу са изброени
използваните съкращения.
A1P.................. Основна PCB
A2P.................. PCB на цифровия контролер (потребителски
интерфейс)
A3P.......... * ..... Термостат (EKRTW/R) (PC=вътрешна
захранваща верига) (опционален)
A3P.......... * ..... PCB на соларна помпа (EKSR3PA) (опционално)
A4P.......... * ..... Цифрова I/O PCB (EKRP1HB) (опционална)
A4P.......... * ..... PCB на приемника (EKRTR) (опционален)
BSK ......... * ..... Реле на соларна помпа (EKSR3PA) (опционално)
E1H ................. Спомагателен нагревателен елемент 1
E2H ................. Спомагателен нагревателен елемент 2
E3H ................. Спомагателен нагревателен елемент 3
E4H .........# ..... Спомагателен нагревател (3 kW)
F1B,F3B .......... Предпазител на спомагателен нагревател
F2B..........# ..... Предпазител на спомагателен нагревател
F1T .................. Термичен
предпазител
на
спомагателен
нагревател (250 V, 94°C)
Ръководство за монтаж
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FU1.................. Предпазител 3,15 A T 250 V за PCB
FU2.................. Предпазител 5 A T 250 V
FuR,FuS........... Предпазител 5 A 250 V за цифрова I/O PCB
K1M ................. Контактор, спомагателен нагревател стъпка 1
K2M ................. Контактор, спомагателен нагревател стъпка 2
K3M .........# ..... Контактор, спомагателен нагревател
K4M ................. Реле на помпа
K5M,K6M......... Контактор
за
спомагателен
нагревател,
откачане на всички клеми
M1P ................. Помпа
M2S .......## ..... 2-посочен клапан за режим на охлаждане
(закупува се отделно)
M3S .........# ..... 3-посочен клапан подово отопление/домакинска
гореща вода
PHC1 ............... Optocoupler входна верига
Q1DI ................ Прекъсвач при теч на земята (закупува се
отделно)
Q1L.................. Термичен
предпазител
на
спомагателен
нагревател
Q2L,Q3L ..# ..... Термичен предпазител на спомагателен
нагревател
R1H ......... * ..... Сензор за влажност (EKRTR) (опционален)
R1Т.......... * ..... Сензор за околна температура (EKRTW)
(опционален)
R1T.................. Термистор на топлообменника за изходяща вода
R2T.......... * ..... Външен сензор (температура на пода или
околна) (EKRTETS) (опционален)
R2T.................. Термистор за изходяща вода на спомагателен
нагревател
R3T.................. Термистор на страната на течния охладител
R4T.................. Термистор на входящата вода
R5T..........# ..... Термистор за домакинска гореща вода
S1L .................. Превключвател на потока
S2S.................. Контакт за захранване с преференциална kWh
тарифа
S3S.................. Контакт за двойна точка на задаване 2
S4S.................. Контакт за двойна точка на задаване 1
SS1.................. DIP-превключвател
TR1.................. Трансформатор 24 V за PCB
V1S.................. Защита от искрене 1
V2S.................. Защита от искрене 2
X1M~X9M........ Клемни блокове
*

Опционално

#

Само приложения с домакински резервоар за гореща
вода

##

Само приложения за отопление/охлаждане

Указания за окабеляване
■

По-голямата част от външното окабеляване на вътрешния
модул да се извърши от клемния блок вътре в превключвателната кутия. За достъп до клемния блок, свалете
горния капак на вътрешния модул и сервизния панел на
превключвателната кутия, вижте "Отваряне на вътрешния
модул" на страница 10.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изключете всички видове захранване – на
външния модул, на спомагателния нагревател и
на домакинския резервоар за гореща вода (ако
има) – преди да махате сервизния панел на
превключвателната кутия.

■

Отдолу на превключвателната кутия е предоставено
закрепване за кабелния сноп. Фиксирайте всички кабели с
кабелни връзки (закупуват се на място).

■

За спомагателния
захранваща верига.

■

Инсталации, оборудвани с домакински резервоар за гореща
вода (опционален), изискват отделна захранваща верига за
спомагателния нагревател.

нагревател

се

изисква

отделна

Моля, вижте ръководството за монтаж на домакинския
резервоар за гореща вода.

Свързване на захранващия и комуникационен кабел
на вътрешния модул
Изисквания към силовото захранване и кабелите
Захранването на вътрешния модул да се осигури през външния
модул. Комуникацията на данни с външния модул се осигурява
през същия кабел.
За всички указания и спецификации относно външното
окабеляване между вътрешния и външния модул, вижте
ръководството за монтаж на външния модул.
Процедура
1

Използвайки подходящия кабел, свържете захранващата
верига към съответните клеми, както е показано на
схемата за окабеляване и долната илюстрация.

2

Свържете заземяващият проводник (жълто/зелено) към
заземяващия болт на монтажната плоскост на превключвателната кутия.

3

Закрепете кабела с кабелни връзки, за да осигурите
достатъчно хлабина.

4

При прекарване на кабели, внимавайте те да не пречат на
поставянето на капака на вътрешния модул, вижте
фигура 3.

Забележка: показано е само съответното окабеляване.
X1M
1

2

X3M

3

1 2 3
1 2 3
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Свързване
нагревател

на

захранването

на

спомагателния

Изисквания към силовото захранване и кабелите
Използвайте отделна захранваща верига за спомагателния и резервния нагревател. Никога не използвайте източник на захранване съвместно с други
устройства.
Тази захранваща верига трябва да бъде защитена с изискваните предпазни устройства съгласно местните и националните
разпоредби.
Изберете захранващ кабел в съответствие с разпоредбите на
местното и националното законодателство. За максималният
протичащ ток на спомагателния нагревател, вижте долната
таблица.

Изисквания към термостата
■

Захранване: 230 V AC или работа на батерия

■

Контактно напрежение: 230 V.

Процедура
1

Свържете кабела на термостата към съответните клеми,
както е показано на схемата за окабеляване и ръководството за монтаж на комплекта стаен термостат.

2

Закрепете кабела с кабелни връзки, за да осигурите
достатъчно хлабина.

3

Поставете DIP-превключвател SS2-3 от PCB в положение
ON. Вижте "Монтажна конфигурация на стаен термостат"
на страница 23 за повече информация.

Свързване на контактите на първата и втората точка на
задаване

(1)
(2)

Номинално
Капацитет на напрежение на
спомагателния спомагателния Максимална
нагревател
нагревател
сила на тока Zmax (Ω)

Модел на вътрешен
модул

EKHB*008BA3V3

3 kW

1x 230 V

13 A

—

EKHB*008BA6V3(a) (b)

6 kW

1x 230 V

26 A

0,29

EKHB*008BA6WN

6 kW

3x 400 V

8,6 A

—

EKHB*008BA9WN

9 kW

3x 400 V

13 A

—

EKHB*008BA6T1

6 kW

3x 230 V

15 A

—

EKHB*008BA9T1(b)

9 kW

3x 230 V

23 A

—

(a) Оборудване, отговарящо на EN/IEC 61000-3-12(1)
(b) Това оборудване съответства на EN/IEC EN/IEC 61000-3-11(2), при условие,
че системното съпротивление Zsys е по-малко от или равно на Zmax
в точката на свързване между потребителското захранване и
обществената система. Отговорност на монтажника или потребителя на
оборудването е да осигури, чрез консултация с оператора на разпределителната мрежа при необходимост, че оборудването е свързано само към
захранване със системно съпротивление Zsys по-малко от или равно на
Zmax.

Свързването на контактите на точката на задаване се прави
само в случай, че е активиран контакт за двойна точка на
задаване.
Вижте също "Примери за типично приложение" на страница 4 и
"Контрол на двойна точка на задаване" на страница 31.
Изисквания за контакт
Контактът трябва да е свободен от напрежение контакт, който
осигурява 230 V (100 mA).
Процедура
1

X2M

SP2

Използвайки подходящия кабел, свържете захранващата
верига към основния прекъсвач на веригата, както е
показано на схемата за окабеляване и долната
илюстрация.

2

Свържете заземяващият проводник (жълто/зелено) към
заземяващия винт на клемата Х1М.

3

Закрепете кабела с кабелни връзки, за да осигурите
достатъчно хлабина.

Забележка: показано е само съответното окабеляване.
3x 230 V
3x 400 V
X1M
L1

L2 L3

1x 230 V
X3M

N

Контакт на първа точка на
задаване

SP1

SP2

Контакт на втора точка на
задаване

2

Закрепете кабела с кабелни връзки, за да осигурите
достатъчно хлабина.

3

В зависимост от желаната работа на помпата, настройте
DIP превключвател SS2-3 и полева настройка [F-00]. Вижте
"Конфигуриране на работата на помпата" на страница 24 и
полева настройка [F-00] в "[F] Настройка на опция" на
страница 35.

Свързване
клапана

на

управляващите

проводници

на

Изисквания към клапана

X1M
L1

SP1

1 2 3 4

Процедура
1

Свържете контакта на първата точка на задаване и
втората точка на задаване към съответните клеми, както е
показано на фигурата по-долу

N

■

Захранване: 230 V AC

■

Максимална сила на тока: 100 mA

Окабеляване на 2-посочния клапан
1

Използвайте подходящия кабел, свържете управляващия
проводник на клапана към клемата Х2М, както е показано
на схемата за окабеляване.
БЕЛЕЖКА

L1 L2 L3

L1

N

Свързване на кабела на термостата
Свързването на кабела на термостата зависи от приложението.
Вижте също "Примери за типично приложение" на страница 4 и
"Монтажна конфигурация на стаен термостат" на страница 23
за повече информация и конфигурационни опции на работата на
помпата в комбинация със стаен термостат.

Окабеляването е различно при NC (нормално
затворен) клапан и NO (нормално отворен)
клапан. Внимавайте да свържете към правилните номера на клеми, както е посочено на
схемата
за
окабеляване
и
долната
илюстрация.

Нормално затворен (NC)
2-посочен клапан
X2M 5 6 7

(1) Европейски/международен технически стандарт, задаващ лимитите за
синусоидални токове, генерирани от оборудване, което е свързано към
обществени системи с ниско напрежение с входен ток >16 A и ≤75 A за
фаза.
(2) Европейски/международен технически стандарт, задаващ лимитите за
промени в напрежението, флуктуации и колебания в напрежението на
обществени системи с ниско напрежение за оборудване с номинален ток
≤75 A.
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X2M 5 6 7

M

M
NC

2

Нормално отворен (NO)
2-посочен клапан

NO

Закрепете кабела с кабелни връзки, за да осигурите
достатъчно хлабина.

EKHBH/X008BA

Вътрешен модул за топлинна помпа въздух към вода
4PW54185-8B

Окабеляване на 3-посочния клапан
1

Използвайте подходящия кабел, свържете управляващия
проводник на клапана към съответните клеми, както е
показано на схемата за окабеляване.
БЕЛЕЖКА

Могат да се свържат два типа 3-посочни
клапани. Окабеляването е различно за всеки
тип:
■

■

3-посочен клапан от тип "2-жилен
с възвратна пружина"
3-посочният клапан трябва да се монтира
така, че когато той не е активен, да се
избира
кръгът
за
отопление
на
пространство.
3-посочен клапан от тип "SPST 3-жилен"
3-посочният клапан трябва да се монтира
така, че когато се подаде ток към клемни
портове 9 и 10, да се избира кръга за
подгряване на домакинска вода.

Клапан от тип "2-жилен с
възвратна пружина"

Клапан от тип
"SPST 3-жилен"

X2M 8 9 10

X2M 8 9 10

M

2

M

Закрепете кабела с кабелни връзки, за да осигурите
достатъчно хлабина.

Окабеляване на нагревател за долна плоча
1

Използвайте подходящия кабел, свържете захранващия
кабел към съответните клеми, както е показано на схемата
за окабеляване по-долу.

Свързване към източник на захранване с преференциална kWh тарифа
Електроснабдителните компании по света работят усилено за
предоставяне на надеждни електроуслуги на конкурентни цени
и често са оторизирани да предоставят преференциални
тарифи на клиентите си. Напр., тарифа според времето на
потребление, сезонни тарифи, Wдrmepumpentarif в Германия и
Австрия, ...
Това оборудване позволява свързване към такива системи за
захранване с преференциална тарифа.
Консултирайте се с електроснабдителната компания, която е
доставчик на електроенергия за мястото на монтаж на оборудването, за да разберете дали е подходящо да свържете
оборудването с някоя от наличните системи за захранване
с преференциална kWh тарифа, ако има такива.
Когато оборудването се свърже към захранване с преференциална kWh тарифа, електроснабдителната компания получава
разрешение да:
■

прекъсва захранването на оборудването за определени
периоди от време;

■

изисква оборудването да консумира ограничено количество електричество през определени периоди от време.

Уредът е проектиран да получава входен сигнал, чрез който да
преминава в режим на принудително изключване. В този
момент, компресорът на външния модул няма да работи.
ВНИМАНИЕ
за източник на захранване с преференциална kWh
тарифа, подобно на илюстрирания по.долу като
тип 1
■

X2M 15a 15

За различните възможности за управление на
нагревателите в случаите на активна преференциална kWh тарифа, вижте "[D] Захранване с
преференциална kWh тарифа/Стойност на
локално отместване при зависимост от времето"
на страница 34.

1 2
X1Y

нагревател на долна плоча

2

Закрепете кабела с кабелни връзки, за да осигурите
достатъчно хлабина.

3

При прекарване на кабели, внимавайте те да не пречат на
поставянето на капака на вътрешния модул.

4

Изберете подходящи стойности за полевите настройки на
нагревателя за долна плоча. Вижте "[F-02]", "[F-03]" и
"[F-04]" на страница 35.

Ако източникът на захранване с преференциална
kWh тарифа е от типа с прекъсване на захранването, тогава управлението на нагревателите
все още е възможно.

Ако нагревателите трябва да се контролират
в моменти, когато захранването с преференциална kWh тарифа е изключено, тогава тези
нагреватели трябва да се свържат към отделно
захранване.
■

През периода на активна преференциална kWh
тарифа и непрекъснато захранване, консумацията на енергия в режим на готовност е
възможна (PCB, контролер, помпа, ...).

за източник на захранване с преференциална kWh
тарифа, подобно на илюстрирания по.долу като
тип 2 или 3
Ако по време на захранване преференциална kWh
тарифа, захранването се прекъсне, тогава нагревателите не могат да се контролират.

EKHBH/X008BA

Вътрешен модул за топлинна помпа въздух към вода
4PW54185-8B

■

Това прекъсване на захранването не трябва да
надвишава 2 часа, в противен случай часовникът
на контролера ще се нулира.

■

По време на прекъсване на захранването,
дисплеят на контролера е празен.
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Възможни типове захранване с преференциална kWh
тарифа
Възможните съединения и изискванията за свързване на
оборудването към такова захранване са показани на фигурата
по-долу:
[D-01]=1

1

1
2

2

3

1
2

3

3

1
2

1
S2S

2

4

3

L N

1
S2S

2

4

3

L N

1
S2S

2

3

4

3

1
2
3

L N

S2S

4
L N

S2S

4
L N

тип 3

S2S

3

При свързване на оборудването към захранване
с преференциална kWh тарифа, променете полева
настройка [D-01]. В случай, че захранването с преференциална kWh тарифа е от тип без прекъсване (като
илюстрирания по-горе като тип 1), сменете двете
полеви
настройки
[D-01]
и
[D-00].
Вижте
"[D] Захранване
с
преференциална
kWh
тарифа/Стойност на локално отместване при
зависимост от времето" на страница 34 от глава
"Полеви настройки".
Ако източникът на захранване с преференциална kWh
тарифа е от тип без прекъсване на захранването,
тогава уредът е изключва принудително Контролирането на соларната помпа все още е възможно.
Когато се изпрати сигнал за захранване с преференциална kWh тарифа, централизираната индикация e
ще започне да свети, като обозначава, че е активна
преференциална kWh тарифа на захранване.

4

4
17 18

Този тип захранване с преференциална kWh тарифа се
прекъсва след изтичане на определено време.

Този тип захранване с преференциална kWh тарифа се
прекъсва незабавно.

[D-01]=2

L N

тип 2

X2M

A1P

Преместване на цифровия контролер
Цифровият контролер е фабрично разположен върху вътрешния модул. (Вижте "Основни компоненти" на страница 11 за
действителното положение). Ако е нужно, цифровият контролер
може да се разположи другаде.
Имайте предвид, че към вътрешният модул може да се свърже
само 1 цифров контролер.

X40A

Спецификации на окабеляването
1
2

Кутия за захранване с преференциална kWh тарифа

Спецификации на кабел

2-жилен

Секция

0,75-1,25 мм2

Максимална дължина

500 м

Приемник, контролиращ сигнала от електрическата
компания

3

Захранване към външния модул
(вижте ръководството за монтаж на външния модул)

4

Контакт без напрежение към вътрешния модул

Стойност

Тип

БЕЛЕЖКА

Кабелите за връзка не са включени.

Когато външният модул е свързан към захранване с преференциална kWh тарифа, свободният от напрежение контакт на
приемника, контролиращ сигнала на захранването с преференциална kWh тарифа от електрическата компания, трябва да е
свързан към клеми 17 и 18 на X2M (както е показано на
фигурата отгоре).
Когато параметърът [D-01]=1 в момента, когато електрическата
компания подава сигнал с преференциална kWh тарифа, този
контакт ще се отвори и модулът преминава в режим на
принудително изключване(1).
Когато параметърът [D-01]=2 в момента, когато електрическата
компания подава сигнал с преференциална kWh тарифа, този
контакт ще се затвори и модулът преминава в режим на
принудително изключване(2).
тип 1
Този тип захранване с преференциална kWh тарифа не се
прекъсва.

(1) Когато сигналът се освободи отново, контактът без напрежение ще се
затвори и модулът ще рестартира работата си. Поради това е важно да се
активира функцията за автоматичен рестарт. Вижте "[3] Авто рестарт" на
страница 27.
(2) Когато сигналът се освободи отново, контактът без напрежение ще се
отвори и модулът ще рестартира работата си. Поради това е важно да се
активира функцията за автоматичен рестарт. Вижте "[3] Авто рестарт" на
страница 27.
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EKHBH/X008BA

Вътрешен модул за топлинна помпа въздух към вода
4PW54185-8B

Стартиране и конфигурация

Монтиране
Цифровият контролер трябва да се монтира
в помещенията.

БЕЛЕЖКА

Свалете предната част на цифровия контролер.
Вкарайте плоска отвертка в отворите
(1) в задната част на цифровия
контролер и свалете предната част на
цифровия контролер.

2

Закрепете цифровия
равна повърхност.

1

DIP превключватели – обзор на настройките

на

Внимавайте да не повредите формата на долната
част на контролера чрез прекалено затягане на
монтажните винтове.

БЕЛЕЖКА

3

контролер

Важно е монтажникът да прочете последователно
цялата информация от тази глава, след което
системата да се конфигурира според нуждите.

DIP превключвател SS2 е разположен на PCB на превключвателната
кутия
(виж
"Основни
компоненти
на
превключвателната кутия" на страница 12) и позволява
конфигуриране на инсталация с домакински резервоар за
гореща вода, свързване на стаен термостат и работа на помпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изключете захранването преди да отваряте сервизния панел на превключвателната кутия и да правите
промени по настройките на DIP превключвателите.

Окабелете уреда.

OFF ON

1

16
16a

1

16
16a

6

2

P2 P1

DIP
превключвател
SS2
P2 P1

3

4
Модул

2

Задна част на цифровия контролер

3

Предна част на цифровия контролер

4

Окабеляване отзад

5

Окабеляване отгоре

6

Направете прорез за прекарване на кабелите с клещи
и др.

Свържете клемите от горе на предната част на цифровия
контролер и клемите вътре в уреда (Р1 към 16, Р2 към 16а).
БЕЛЕЖКА

4

■

При окабеляване, прокарайте кабелите
встрани от силовото захранване, за да се
избегне приемането на електрически
шум (външен шум).

■

Обелете изолацията на
частта, която ще премине
през кутията на цифровия
контролер ( l ).

ВНИМАНИЕ

ON (ВКЛ)

OFF (ИЗКЛ)

—

(По
подразбиране)

2

Домакински резервоар
за гореща вода (вижте
"Монтажна
конфигурация на
домакински резервоар
за гореща вода" на
страница 25)

Инсталирано

Не е
инсталирано
(подразбиране)

3

Свързване на стаен
термостат (вижте
"Монтажна
конфигурация на стаен
термостат" на
страница 23)

Свързан стаен
термостат

Не е свързан
стаен термостат
(подразбиране)

4

Тази настройка(a)
определя режима на
работа на топлинната
помпа, когато има
едновременна заявка за
по-силно
отопление/охлаждане
на пространство и за
загряване на
домакинска вода.

Приоритет за
отопление/охла
ждане

Приоритет за
страната с найголяма заявка(b)

Монтажна конфигурация на стаен термостат
■

Когато няма стаен термостат, свързан
към вътрешния модул, превключвател
SS2-3 трябва да се постави в положение
OFF.

■

Когато има стаен термостат, свързан към
вътрешния модул, превключвател SS2-3
трябва да се постави в положение ON.

■

На стайния термостат, потвърдете правилните настройки
(6®02=yes, 6®05=9, 6®06=5), за да предпазите помпата от
постоянно включване и изключване (т.е., тракане), което
намалява живота на помпата.

Внимавайте да не смачкате кабелите при това.
Започнете поставянето с клиповете на
дъното.

1

Вътрешен модул за топлинна помпа въздух към вода
4PW54185-8B

Описание

Не е приложимо за
монтажника

(a) Приложимо само в случай, че DIP превключвател 2 = ON.
(b) Режимът на отопление/охлаждане или на загряване на домакинска вода
може да се ограничава чрез таймер и/или полеви настройки (4, 5, 8).

Закрепете отново горната част на цифровия контролер.

EKHBH/X008BA

3 4

1

5

1

1 2

OFF ON OFF ON

1

Вътрешният модул трябва да се конфигурира от монтажника
така, че да отговаря на околната среда на мястото на монтажа
(външен климат, монтирани опции и др.) и потребителския опит.

1 2

3 4

1 2

3 4

Ръководство за монтаж
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■

■

Когато към вътрешния модул е свързан стаен
термостат, таймерите за отопление и охлаждане
не функционират. Останалите таймери не се
засягат. За повече информация относно
таймерите,
вижте
ръководството
за
експлоатация.
Когато към вътрешния модул е свързан стаен
термостат и е натиснат бутон = или y,
централизираният контролен индикатор e ще
започне да свети, за да покаже, че стайният
термостат има приоритет и контролира включването/изключването и смяната на режима.

Следната таблица обобщава необходимата конфигурация и
окабеляване на термостата в терминалния блок (X2M: 1, 2, 3, 4)
на превключвателната кутия. Работата на помпата е посочена
в третата колона. Последните три колони посочват дали
съответната функционалност е налична в потребителския
интерфейс (UI) или се управлява от термостата (Т).
• вкл/изкл на отопление или охлаждане на пространство
(y)
• смяна между отопление/охлаждане =
• таймери за отопление/охлаждане (pr)
Термостат

Конфигурация

Без термостат

• SS2-3 = OFF
• окабеляване:
(не)

X2M

Работа на
помпата

y

=

pr

определено
от температурата на
изходящата
вода(a)

UI

UI

UI

Включено,
когато е
включено
отопление/
охлаждане на
пространство
(y)

UI

UI

UI

Конфигуриране на работата на помпата
БЕЛЕЖКА

Без стаен термостат: DIP превключвател SS2-3 = OFF
Когато към вътрешния модул не е свързан термостат, работата
на помпата се определя от температурата на изходящата вода.
За принудителна непрекъсната работа на помпата, когато не е
свързан стаен термостат, направете следното:
- поставете превключвател SS2-3 в положение ON,
- дайте на късо клеми с номера 1-2-4 в терминалния блок
на превключвателната кутия.
При стаен термостат, DIP превключвател: SS2-3 = ON
Когато към вътрешния модул е свързан стаен термостат,
помпата ще работи постоянно, когато има заявка за отопление
или охлаждане от термостата.
Двойна точка на задаване
Когато е активирана двойна точка на задаване, работата на
помпата ще се определя в зависимост от статуса на DIP
превключвател SS2-3 и контактите за избор на точка на
задаване. Вижте конфигурациите за работа на помпата при
свързан или не термостат, описани по-горе.
Когато е активирана двойна точка на задаване,
"принудителна продължителна работа на помпата" не
е възможна. Когато SS2-3 е ON при едновременно
затворени SP1 и SP2, работата на помпата ще бъде
същата, като при "със стаен термостат", а приложимата точка на задаване ще бъде втората точка. Вижте
"Контрол на двойна точка на задаване" на
страница 31.

1 2 3 4

• SS2-3 = ON
• окабеляване:

X2M
1 2 3 4

Термостат само
за отопление

• SS2-3 = ON
• окабеляване:
(вижте ръководството за
монтаж на
комплекта
стаен
термостат)

или при
заявка за
отопление от
стайния
термостат

T

—

—

Термостат с
превключвател
за
охлаждане/ото
пление

• SS2-3 = ON
• окабеляване:
(вижте ръководството за
монтаж на
комплекта
стаен
термостат)

включен при
заявка за
отопление
или
охлаждане от
стайния
термостат

T

T

—

(a) Помпата ще спре, когато се изключи отоплението/охлаждането на
пространство или когато водата достигне желаната температура, зададена
чрез потребителския интерфейс. При включено отопление/охлаждане на
пространство, помпата ще работи по 3 минути с 5 минути интервал, за да
проверява температурата на водата.

За настройка на скоростта на помпата, вижте
глава"Задаване на скорост на помпата" на
страница 26.

Следната таблица обобщава необходимата конфигурация и
окабеляване в терминалния блок (X2M: 1, 2, 4) на превключвателната кутия. Работата на помпата е посочена в третата
колона. Последните три колони посочват дали съответната
функционалност е налична в потребителския интерфейс (UI)
или се управлява от контактите за избор на точка на задаване
SP1 и SP2:
• вкл/изкл на отопление или охлаждане на пространство
(y)
• смяна между отопление/охлаждане =
• таймери за отопление/охлаждане (pr)
Двойна точка на задаване
Конфигурация

Работа на помпата

y

=

pr

• [7-02]=1
• SS2-3 = OFF
• окабеляване:

определено от
температурата на
изходящата вода(a)

UI

UI

UI

включено при
заявка за основна
и/или подчинена
точка

SP2/SP1

UI

—

X2M
1 2 3 4
SP2

SP1

• [7-02]=1
• SS2-3 = ON
• окабеляване:

X2M
1 2 3 4
SP2

SP1

SP1 =
SP2 =

Контакт на първа точка на задаване
Контакт на втора точка на задаване

(a) Помпата ще спре, когато се изключи отоплението/охлаждането на
пространство или когато водата достигне желаната температура, зададена
чрез потребителския интерфейс. При включено отопление/охлаждане на
пространство, помпата ще работи по 3 минути с 5 минути интервал, за да
проверява температурата на водата.

Ръководство за монтаж
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Вътрешен модул за топлинна помпа въздух към вода
4PW54185-8B

■

Когато не е монтиран домакински резервоар за гореща вода, превключвател
SS2-2 трябва да се зададе на OFF
(подразбиращо се).

OFF ON

■

Когато е монтиран домакински резервоар за гореща вода, превключвател
SS2-2 трябва да се зададе на ON.

OFF ON

Монтажна конфигурация на домакински резервоар
за гореща вода

1 2

4

Не забравяйте да включите прекъсвача на веригата на
резервния нагревател F2B в превключвателната верига
(отнася се само за уреди с монтиран опционален
домакински резервоар за гореща вода).

3 4

5

1 2

3 4

Първоначално пускане при ниска външна
температура
По време на първоначално стартиране, когато температурата
на водата е ниска, е важно да се осигури постепенно загряване
на водата. Неспазването на това изискване може да доведе до
напукване на бетонните подове поради бързата температурна
промяна. Моля, свържете се с изпълнителя на бетонните
подове в сградата за повече информация.
За да се направи това, най-ниската зададена температура на
изходящата вода може да се намали до стойност между 15°C и
25°C чрез регулиране на полевата настройка [9-01] (долна
граница на точката на задаване за отопление). Вижте "Полеви
настройки" на страница 26.

6

Проверки преди експлоатация
Проверки, които трябва да се извършат преди
първоначално пускане в експлоатация
ОПАСНОСТ
Изключете захранването преди да правите всякакви
връзки.
След монтажа, проверете следното, преди да включите
захранването:
Окабеляване
Уверете се, че местното окабеляване между панела на
местното захранване и вътрешния модул, вътрешния и
външния модул, вътрешния модул и клапаните (ако е
приложимо), вътрешния модул и стайния термостат (ако е
приложимо), вътрешния модул и домакински резервоар за
гореща вода е изпълнено съгласно инструкциите в глава
"Окабеляване" на страница 17, съгласно схемите на
окабеляване и съгласно европейските и националните
разпоредби.

Вътрешно окабеляване
Визуално проверете превключвателната кутия за хлабави
връзки или повредени електрически компоненти.

7

Закрепване
Проверете дали уредът е правилно закрепен, за да се
избегне прекомерен шум и вибрации при пускане на
модула.

8

Повредено оборудване
Проверете вътрешността на уреда за повредени компоненти или смачкани тръби.

9

Утечка на охладител
Проверете вътрешността на уреда за утечка на охладител.
Ако има такава, обадете се на местния ви дилър.

10

Захранващо напрежение
Проверете захранващото напрежение на местното
елтабло. Напрежението трябва да съответства на
посоченото върху идентификационната табелка на уреда.

11

Въздухоизпускателен клапан
Уверете се, че въздухоизпускателният клапан е отворен
(поне 2 оборота).

12

Клапан за изпускане на налягането
Проверете дали спомагателният нагревател е напълнен
изцяло с вода от клапана за изпускане на водното
налягане. Той трябва да изпуска вода, вместо въздух.

Отопление между 15°C и 25°C се извършва само от
спомагателния нагревател.

2

Заземяване
Уверете се, че заземяващите кабели са свързани правилно
и клемите им са затегнати.

Когато SS2-3 е в положение ON без да са извършени
всички необходими и правилни кабелни връзки между
вътрешния модул и превключвателната кутия на
домакинския резервоар за гореща вода, на дисплея
на потребителския интерфейс ще се изведе код за
грешка AC.

1

Прекъсвач на веригата на резервния нагревател F2B

БЕЛЕЖКА

13

Работата на системата със спомагателен
нагревател, който не е напълнен докрай с вода,
ще повреди нагревателя!

Спирателни клапани
Уверете се, че те са правилно монтирани и напълно
отворени.

БЕЛЕЖКА

Експлоатирането на системата със затворени
клапани ще повреди помпата!

Захранване на вътрешния модул
Когато се включи захранването на вътрешния модул, на
потребителския интерфейс се извежда "88" по време на
неговата инициализация, която може да отнеме до 30 секунди.
По време на този процес, потребителският интерфейс не може
да се използва.

Предпазители или защитни устройства
Проверете дали предпазителите или местно монтираните
защитни устройства са от размер и тип, указан в глава
"Технически спецификации" на страница 43. Уверете се, че
няма предпазители или защитни устройства, свързани на
късо.

3

Прекъсвач на верига на спомагателния нагревател F1B/F3B
Не забравяйте да включите прекъсвача на веригата на
спомагателния нагревател F2B в превключвателната
верига (F1B/F3B зависи от типа на спомагателния
нагревател). Вижте схемата на окабеляване.

EKHBH/X008BA
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Задаване на скорост на помпата

1

Натиснете бутона z в продължение на поне 5 секунди, за
да влезете в РЕЖИМ НА ПОЛЕВИ НАСТРОЙКИ.
Ще се изведе иконата $ (3). Показва се кодът на
текущата полева настройка ; (2), а в дясно е
зададената стойност - (1).

2

Натиснете бутона bgi за избор на съответния първи
код на настройката.

3

Натиснете бутона bgi за избор на съответния втори
код на настройката.

4

Натиснете бутона pfi и pfj за смяна на
зададената стойност на настройката.

5

Запаметете новата стойност чрез натискане на бутона pr.

6

Повторете стъпките от 2 до 4 за смяна на други полеви
настройки при нужда.

7

Като приключите работа, натиснете бутона z за изход от
РЕЖИМ НА ПОЛЕВИ НАСТРОЙКИ.

Скоростта на помпата може да се избира от самата помпа
(вижте "Основни компоненти" на страница 11).
Стандартната настройка е висока скорост (III). Ако потокът на
вода в системата е твърде силен (напр., шум от течаща вода в
инсталацията), скоростта може да се намали до средна скорост
(II) или ниска скорост (I).
Наличното външно статично налягане (ESP, изразено в kPa)
като функция на водния поток (л/мин) е показано на долната
графика.
70
60

ESP [kPa]

50
40

III

30

II

БЕЛЕЖКА

20

I
10
0

Промените, направени в конкретни полеви
настройки, се съхраняват само при натискане на
бутона pr. Преминаването към нов код на
настройка или натискането на бутон z ще отмени
направената промяна.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

[l/min]

Полеви настройки
Вътрешният модул трябва да се конфигурира от монтажника
така, че да отговаря на околната среда на мястото на монтажа
(външен климат, монтирани опции и др.) и потребителския опит.
Поради това са възможни няколко т.н. полеви настройки. Тези
полеви настройки са достъпни и програмируеми чрез
потребителския интерфейс на вътрешния модул.
Всяка полева настройка има 3-цифрен номер или код, например
[1-03], който се извежда на дисплея на потребителския
интерфейс. Първата цифра [1] обозначава "първия код" или
групата на полевата настройка. Втората и третата цифра [03]
заедно обозначават "втория код".
Списък на всички полеви настройки и стандартни стойности е
даден в "Таблица на полеви настройки" на страница 36. В същия
списък сме предоставили 2 колони за записване на датата и
стойността на променената полева настройка спрямо
стандартната стойност.
Подробно описание на всички полеви настройки е дадено
в "Подробно описание" на страница 26.

■

Преди доставката, стойностите са зададени
както е показано в "Таблица на полеви
настройки" на страница 36.

■

При излизане от РЕЖИМ НА ПОЛЕВИ
НАСТРОЙКИ, на дисплея на потребителския
интерфейс може да се изведе "88" по време на
инициализацията на уреда.

Подробно описание
[0] Ниво на разрешение на потребителя
Ако е необходимо, определени бутони от потребителския интерфейс могат да се направят недостъпни за потребителя.
Дефинирани са три нива на разрешение (вижте долната
таблица). Превключването между ниво 1 и нива 2/3 става чрез
едновременно натискане на бутоните pfi и pfj,
последвано веднага от едновременно натискане на бутоните s
и ba, и задържане на всичките 4 бутона натиснати за поне 5
секунди (в нормален режим). Отбележете, че не се извежда
никаква индикация на потребителския интерфейс. Когато се
избере ниво 2/3, реалното ниво на разрешение — ниво 2 или
ниво 3 — се определя от полевата настройка [0-00].
Ниво на разрешение
Бутон

Процедура
За промяна на една или повече полеви настройки, направете
следното.

26

—

—

s

Бутон за точка на
задаване в зависимост от времето

ba

функциониращ

—

—

Бутон за активиране/
деактивиране на
таймера

pr

функциониращ

функцио
ниращ

—

<

функциониращ

—

—

pf
i
pf
j

функциониращ

—

—

z

функциониращ

—

—

Бутони за настройка
на времето
Бутон за
проверка/тестов
режим на работа

Ръководство за монтаж
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функциониращ

1
2

2

Бутон за тих режим

Бутон за
програмиране

3

1
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[1] Точка на задаване в зависимост от времето (само
отопление)

TDHW
[2-03]

Полевата настройка за точка на задаване в зависимост от
времето определя параметрите за зависимата от времето
работа на уреда. Когато е активна работа в зависимост от
времето, температурата на водата се определя автоматично
в зависимост от външната температура: по-студената външна
температура ще доведе до по-топла вода и обратно. По време
на работа в зависимост от времето, потребителят има възможност да променя целевата температура на водата нагоре или
надолу с максимум 5°C. Вижте ръководството за експлоатация
за повече информация относно този режим на работа.

[2-04]

TH
TU

00.00

01.00

22.00

■ [1-00] Ниска околна температура (Lo_A): ниска околна
температура
■ [1-01] Висока околна температура (Hi_A): висока околна
температура
■ [1-02] Точка на задаване при ниска околна температура
(Lo_Ti): целевата температура на изходящата вода
когато външната температура е равна или по-ниска от
ниската външна температура (Lo_A).
Забележете, че стойността на Lo_Ti трябва да бъде повисока от Hi_Ti, тъй като при по-студена външна
температура, (т.е. Lo_A), се изисква по-топла вода.
■ [1-03] Точка на задаване при висока околна температура
(Hi_Ti): целевата температура на изходящата вода когато
външната температура е равна или по-висока от
високата външна температура (Hi_A).
Забележете, че стойността на Hi_Ti трябва да бъде пониска от Lo_Ti, тъй като при по-топла външна
температура, (т.е. Hi_A), се изисква по-малко топла
вода.
Tt

23.00

24.00

t

[2-02]
TDHW

Температура на домакинска гореща вода

TU

Зададена от потребителя температура
(чрез потребителския интерфейс)

TH

Най-висока зададена температура [2-03]

t

Време

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Имайте предвид, че температурата на горещата вода,
изтичаща от крана за гореща вода, ще бъде равна на
стойността, избрана в полева настройка [2-03] след
дезинфекцията.
Ако тази висока температура на водата може да
представлява потенциална опасност за изгаряния,
трябва да се монтира смесителен клапан (закупува се
отделно) на изходящото съединение за гореща вода
на резервоара. Този смесителен клапан ще гарантира,
че температурата на горещата вода от крана никога
няма да надвиши максималната зададена стойност.
Тази максимално допустима температура на горещата
вода трябва да се избира в съответствие с местните и
националните разпоредби.

Lo_Ti

[3] Авто рестарт

+ 05
00

Hi_Ti

Shift value

– 05

Lo_A

Hi_A

Tt

Целева температура на водата

TA

Умерена (външна) температура

TA

= Стойност на отместване

[2] Функция за дезинфекция
Отнася се само за инсталации с домакински резервоар за
гореща вода.
Функцията дезинфекцира домакинския резервоар за гореща
вода чрез периодично загряване на водата до определена
температура.
ВНИМАНИЕ

Когато се възстанови захранването след спиране на тока,
функцията за авто рестарт прилага настройките на
потребителския интерфейс, които са били актуални по време
на спирането на тока.
БЕЛЕЖКА

Поради това
функцията.

се

препоръчва

активиране

на

Забележете, че ако функцията е деактивиране, таймерът няма
да се активира при възстановяване на захранването след
спиране на тока. Натиснете бутона pr за повторно активиране
на таймера.
■ [3-00] Статус: определя дали функцията авто рестарт е
включена ON (0) или изключена OFF (1).
БЕЛЕЖКА

Ако източникът на захранване с преференциална
kWh тарифа е от типа с прекъсване на захранването, тогава винаги разрешавайте функцията авто
рестарт.

Полевите настройки на функцията за дезинфекция
трябва да се конфигурират от монтажника съгласно
местните и националните разпоредби.
■ [2-00] Работен интервал: ден (дни) от седмицата, в които
трябва да се загрява домакинската вода.
■ [2-01] Статус: определя дали функцията за дезинфекция
е включена (1) или изключена (0).
■ [2-02] Начално време: часове от деня, в които трябва да
се загрява домакинската вода.
■ [2-03] Точка на задаване: температура на водата, която
трябва да се достигне.
■ [2-04] Интервал: период от време, определящ колко
дълго трябва да се поддържа зададената температура.
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[4] Работа на спомагателен/резервен нагревател и температура на изключване на отоплението на пространство
Работа на спомагателен нагревател
Работата на спомагателния нагревател може да се активира
или деактивира изцяло, или може да се деактивира
в зависимост от работата на резервния нагревател.
■ [4-00] Статус: определя дали работата на спомагателния
нагревател е активирана (1) или деактивирана (0).
■ [4-01] Приоритет: Определя дали резервният и спомагателният нагревател могат да работят едновременно (0)
или резервният нагревател има приоритет пред
спомагателния (1) или спомагателният нагревател има
приоритет пред резервния (2).
БЕЛЕЖКА

Когато полевата настройка за приоритет
е ON (1), работата на системата в режим
на отопление на пространство може да се
намали при ниски външни температури,
тъй като в случай на заявка за загряване
на домакинска вода, спомагателният
нагревател няма да е достъпен за
отопление на пространството (отопление
на пространството ще се осигурява от
топлинната помпа).
Когато полевата настройка за приоритет
е ON (2), работата на системата в режим
на загряване на домакинска вода може
да се влоши при ниски външни температури, тъй като в случай на заявка за
отопление на пространството, спомагателният нагревател няма да е достъпен
за загряване на домакинска вода.
Загряване на домакинска вода чрез
топлинната помпа все още е възможно.
Когато полевата настройка за приоритет
е OFF (0), проверете дали разходът на
електричество не надвишава лимитите
на захранването.

Температура
за
пространство

изключване

на

отоплението

на

■ [4-02] Температура за изключване на отоплението на
пространство: външна температура, над която се
изключва отоплението на пространство, за да се
избегне прегряване.

Ако работата на резервния нагревател е ограничена ([4-03]=0) и околната външна температура TA
е по-ниска от полевата настройка, на която е
зададен параметър [5-03] и [5-02]=1, тогава
домакинската вода няма да се загрява.
Последицата от тази настройка е, че температурата на домакинската гореща вода (TDHW) може
максимално да бъде колкото температурата на
изключване на топлинната помпа (THP OFF).
Вижте настройките на [6-00] и [6-01] в "[6]" на
страница 30.
■ [4-03]=1, тогава работата на резервния нагревател се
определя само от температурата на изключване на
резервния нагревател (TBH OFF), температурата на
включване на резервния нагревател (TBH ON) и/или
таймера. Вижте настройка "[7-00]" на страница 30 и
"[7-01]" на страница 31.
■ [4-03]=2, тогава работата на резервния нагревател се
разрешава само, ако топлинната помпа е извън
"работния диапазон" на режима на загряване на
домакинска вода чрез топлинна помпа (TA<[5-03] или
TA>35°C) или температурата на домакинската гореща
вода е 2°C по-ниска от температурата на изключване на
топлинната помпа (THP OFF) в режим на загряване на
(Вижте
домакинска
вода
(TDHW>THP OFF–2°C).
настройка [5-03] на страница 29, [6-00] на страница 30 и
[6-01] на страница 30).
Резултати при най-оптимално покритие на домакинска
гореща вода, загрявана от помпата.
■ [4-03]=3, тогава работата на резервния нагревател е
същата, като настройка 1, с изключение на това, че
резервният нагревател се изключва, когато топлинната
помпа е активна в режим на загряване на домакинска
вода. Последицата от тази функционалност, че
настройка [8-03] не е приложима.
Резултати при най-оптимално покритие на домакинска
гореща вода, загрявана от топлинната помпа във връзка
с [8-04].
■

Когато настройка [4-03]=1/2/3, работата на
резервния нагревател все още може да се
ограничава и чрез таймера. Например, когато
работата на резервния нагревател се предпочита през определен период от деня.
(Вижте ръководството за експлоатация)

■

Когато настройка [4-03]=2, резервният
нагревател ще може да работи когато
TA<[5-03], независимо от статуса на [5-02].
Ако е активирана бивалентна работа и
разрешителният сигнал за спомагателния
бойлер е ON, то резервният нагревател ще
бъде ограничен, дори и когато TA<[5-03].
(Вижте "[C-02]" на страница 33).

■

Резервният нагревател е винаги разрешен по
време на режим на повишена мощност на
загряване на домакинска вода и функция за
дезинфекция, освен в периода, когато се
изисква работа на спомагателния нагревател
от съображения за безопасност и [4-02]=1.

Работа на спомагателен нагревател
Отнася се само за инсталации с домакински резервоар за
гореща вода.
Работата на спомагателния нагревател може да се активира
или деактивира в зависимост от външната температура (TA),
температурата на горещата домакинска вода (TDHW) или
работния режим на топлинната помпа.
■ [4-03] Работа на резервния нагревател: определя дали
работата на опционалния резервен нагревател е
активирана (1) или има определени ограничения (0/2/3).
Разяснение на настройките на [4-03]
Резервният нагревател ще/може да работи само, ако е
активиран режим на загряване на домакинска вода (w).
■ [4-03]=0, тогава работата на резервния нагревател е разрешена само по време на "[2] Функция за дезинфекция"
и "Повишена мощност на загряване на домакинска
вода" (вижте ръководството за експлоатация).
Тази настройка се препоръчва само в случай, че
капацитетът на топлинната помпа може да покрие
изискванията за отопление на къщата и загряване на
домакинска вода през целия отоплителен сезон.
Резултатът от тази настройка е, че домакинската вода
никога няма да се загрява чрез резервния нагревател,
освен при "[2] Функция за дезинфекция" и "Повишена
мощност на загряване на домакинска вода" (вижте
ръководството за експлоатация).
Ръководство за монтаж
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[5] Равновесна температура и приоритетна температура за
отопление на пространство
Равновесна температура — Полевата настройка за равновесна температура се отнася за работата на спомагателния
нагревател.
Когато е активирана функцията за равновесна температура,
работата на спомагателния нагревател е ограничена до ниски
външни температури, т.е, когато външната температура е равна
на или по-малка от зададената равновесна температура. Когато
функцията е деактивирана, работата на спомагателния
нагревател е възможна при всякакви външни температури.
Активирането на тази функция намалява работното време на
спомагателния нагревател.
■ [5-00] Статус на равновесна температура: определя дали
функцията за равновесна температура е активирана (1)
или деактивирана (0).
■ [5-01] Равновесна температура: външна температура,
под която се позволява работа на спомагателния
нагревател.
Приоритетна температура за отопление на пространство —
Отнася се само за инсталации с домакински резервоар за
гореща вода. — Полевата настройка за приоритетна температура за отопление на пространство се отнася за работата на
3-посочния
клапан
и
спомагателния
нагревател
в домакинския резервоар за гореща вода.
Когано е активирана функцията за приоритет на отопление на
пространство, това гарантира използване на пълния капацитет
на топлинната помпа само за отопление на пространство само
в случай, че външната температура е равна на или спадне под
зададената приоритетна температура за отопление на
пространство, т.е., при ниска външна температура. В този
случай, домакинската вода ще се загрява само от спомагателния нагревател.
■ [5-02] Приоритетен статус на отоплението на
пространство: посочва дали приоритетът е активен (1)
или неактивен (0).
■ [5-03] Приоритетна температура на отоплението на
пространство: външна температура, под която
домакинската вода ще се нагрява само от спомагателния нагревател, т.е, ниска външна температура.

Tset

[5-04]
TU

TA

[5-03]
Tset

Точка на задаване на домакинска гореща вода

TU

Зададена от потребителя температура
(чрез потребителския интерфейс)

TA

Умерена (външна) температура
Приоритет на отопление на пространство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Имайте предвид, че температурата на горещата
домакинска вода ще се увеличи автоматично със
стойността, избрана в полева настройка [5-04] (ако
външната температура спадне под полева настройка
[5-03]), сравнете с потребителската настройка на
температурата на горещата домакинска вода (TU).
Вижте полева настройка [5-03], [7-00] и ръководството
за експлоатация, за избор на предпочитаната точка на
задаване.
Ако тази висока температура на водата може да
представлява потенциална опасност за изгаряния,
трябва да се монтира смесителен клапан (закупува се
отделно) на изходящото съединение за гореща вода
на резервоара. Този смесителен клапан ще гарантира,
че температурата на горещата вода от крана никога
няма да надвиши максималната зададена стойност.
Тази максимално допустима температура на горещата
вода трябва да се избира в съответствие с местните и
националните разпоредби.

Ако работата на резервния нагревател е ограничена ([4-03]=0) и околната външна температура TA
е по-ниска от полевата настройка, на която е
зададен параметър [5-03] и [5-02]=1, тогава
домакинската вода няма да се загрява.
■ [5-04] Корекция на точка на задаване за температура на
горещата домакинска вода: корекция на точка на задаване за желаната температура на горещата домакинска
вода, ще се прилага при ниска външна температура,
когато е активиран приоритет на отоплението на
пространство. Коригираната (по-висока) точка на
задаване ще гарантира, че общият топлинен капацитет
на водата в резервоара остава приблизително непроменен, чрез компенсиране на по-студения слой вода на
дъното на резервоара (защото намотката на топлообменника не работи) с по-топлия горен слой.
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[6] DT за режим на загряване на домакинска вода на
топлинната помпа

[7] DT за спомагателен нагревател и контролна функция за
двойна точка на задаване

Отнася се само за инсталации с домакински резервоар за
гореща вода.

DT за спомагателен нагревател

Полевата настройка "DT (температурна разлика) за режим на
загряване на домакинска вода на топлинната помпа" определя
температурите, при които ще започне загряване на домакинска
вода чрез топлинната помпа (т.е., температурата на включване
на топлинната помпа) и ще спре загряването (т.е., температурата на изключване на топлинната помпа).
Когато температурата на горещата домакинска вода спадне под
температурата на включване на топлинната помпа (THP ON),
загряването на домакинската вода чрез топлинната помпа ще
започне. Веднага щом температурата на горещата домакинска
вода достигне температурата на изключване на топлинната
помпа (THP OFF) или зададената от потребителя температурна
точка (TU), загряването на домакинската вода чрез топлинната
помпа ще спре (чрез превключване на 3-посочния клапан).
Температурата на изключване на топлинната помпа и температурата на включване на топлинната помпа, както и тяхната
връзка с полеви настройки [6-00] и [6-01], са обяснени в долната
илюстрация.
■ [6-00] Старт: температурна разлика, определяща температурата на включване на топлинната помпа (THP ON).
Вижте илюстрацията.
■ [6-01] Стоп: температурна разлика, определяща температурата на изключване на топлинната помпа (THP OFF).
Вижте илюстрацията.

T(°C)
70

TU

TU
= 70°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 7°C

TU
= 45°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 7°C

T(°C)

Когато домакинската вода се загрее и се достигне зададената
от потребителя температура на водата, спомагателният
нагревател ще продължи да загрява домакинската вода до
температура, с няколко градуса над зададената точка, т.е. до
температурата на изключване на резервния нагревател. Тези
градуси в повече се определят от полевата настройка за
дължина на стъпката на домакинската гореща вода. Правилната настройка предпазва спомагателния нагревател от
постоянно включване и изключване (т.е., тракане), за поддържане на точката на задаване на домакинската гореща вода.
Бележка: спомагателният нагревател ще се включи отново,
когато температурата на домакинската гореща вода спадне
[7-01] (полева настройка) под температурата на изключване на
резервния нагревател.
Ако таймерът за спомагателния нагревател (вижте
ръководството за експлоатация) е активен, нагревателят ще работи само, ако това се разрешава от
таймера.
■ [7-00] Дължина на стъпката на домакинската гореща
вода: температурна разлика над точка на задаване за
температура на горещата домакинска преди изключване
на спомагателния нагревател.
TDHW

TU < THP MAX

TU > THP MAX

Отнася се само за инсталации с домакински резервоар за
гореща вода.

60

THP MAX 50
THP OFF 48
50
48
41

THP MAX
THP OFF

[6-01]

50

THP MAX

[6-00]

45

TU = THP OFF

38

THP ON

THP ON

[6-01]

[6-00]

THP ON 41
40
30

[6-00]

20
HP

TU

Максимална температура на топлинната помпа при
сензора в резервоара за гореща домакинска вода
(50°C)(в зависимост от TA)(a)

THP OFF

Температура на изключване на топлинната помпа

THP ON

Температура на включване на топлинната помпа

(a) 45°C = THP MAX при TA>25°C.
50°C = THP MAX при 5°CрTA≤25°C.
48°C = THP MAX при TA<5°C.

Максималната температура на горещата домакинска
вода, която може да се достигне с топлинната помпа е
50°C. Препоръчва се да се избере THP OFF не повече
от 48°C, за да се подобри работата на топлинната
помпа в режим на загряване на водата.
При настройка на [4-03]=0 или 2 се препоръчва
специално внимание към настройка [6-00]. Добрият
баланс
между
изискваната
температура
на
домакинската вода и температурата на включване на
топлинната помпа (THP ON) е задължителен.
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BH

10

Зададена от потребителя температура
(чрез потребителския интерфейс)

THP MAX

[7-01]

[7-00]

TBH OFF 73
TBH ON 71
TU 70

TU
[7-00]
[6-01]
[6-00]

= 70°C
= 3°C
= 2°C
= 7°C

HP

5
t
BH

Спомагателен нагревател

HP

Топлинна помпа. Ако времето за загряване чрез
топлинната помпа е твърде дълго, може да се
задейства спомагателният нагревател

TBH OFF

Температура на изключване на резервния нагревател
(TU + [7-00])

TBH ON

Температура на включване на резервния нагревател
(TBH OFF – [7-01])

THP MAX

Максимална температура на топлинната помпа при
сензора в резервоара за гореща домакинска вода

THP OFF

Температура на изключване на топлинната помпа
(THP MAX – [6-01])

THP ON

Температура на включване на топлинната помпа
(THP OFF – [6-00])

TDHW
TU
t

Температура на домакинска гореща вода
Зададена от потребителя температура
(чрез потребителския интерфейс)
Време

EKHBH/X008BA

Вътрешен модул за топлинна помпа въздух към вода
4PW54185-8B

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

БЕЛЕЖКА

■

Първата точка на задаване за отопление/
охлаждане
е
точката,
избрана
от
потребителския интерфейс.
- В режим на отопление, първата точка на
задаване може да има фиксирана стойност
или да зависи от атмосферните условия.
- В режим на охлаждане, първата точка на
задаване е винаги фиксирана стойност.

■

Втората точка на задаване за отопление
[7-03] трябва да бъде свързана към източниците на топлина, които изискват най-високата
точка на задаване в режим на отопление.
Пример: вентилаторна серпантина.

■

Втората точка на задаване за охлаждане
[7-04] трябва да бъде свързана към източниците на топлина, които изискват най-ниската
точка на задаване в режим на охлаждане.
Пример: вентилаторна серпантина.

■

Действителната стойност на втората точка на
задаване за отопление зависи от избраната
стойност на настройка [7-03].
- В случай, че [7-03]=1~24, действителната
стойност на втората точка на задаване ще
бъде първата точка, увеличена с [7-03]
(максимумът е 55°C).
По този начин, втората точка на задаване
за отопление е свързана към първата
точка на задаване за отопление.
- В случай, че [7-03]=25~55, действителната
стойност на втората точка на задаване е
равна на [7-03].

■

Изборът на втората или на първата точка на
задаване се определя от клемите (X2M: 1, 2, 4).
Втората точка на задаване винаги има
приоритет над първата.

Имайте предвид, че температурата на горещата
домакинска вода ще се увеличи автоматично (винаги)
със стойността, избрана в полева настройка [7-00],
сравнете с потребителската настройка на температурата на горещата домакинска вода (TU). Вижте полева
настройка [7-00] и ръководството за експлоатация, за
избор на предпочитаната точка на задаване.
Ако тази висока температура на водата може да
представлява потенциална опасност за изгаряния,
трябва да се монтира смесителен клапан (закупува се
отделно) на изходящото съединение за гореща вода
на резервоара за домакинска вода. Този смесителен
клапан ще гарантира, че температурата на горещата
вода от крана никога няма да надвиши максималната
зададена стойност. Тази максимално допустима
температура на горещата вода трябва да се избира
в съответствие
с
местните
и
националните
разпоредби.
Ако работата на резервния нагревател е ограничена
([4-03]=0), тогава точката на задаване на параметъра
за полева настройка [7-00] има значение само за
повишена мощност на загряване на домакинска вода.
■ [7-01] Стойност на хистерезис, спомагателен нагревател: температурна разлика, определяща температурата
на включване на спомагателния нагреватил (TBH ON).
TBH ON = TBH OFF – [7-01]
Минималната стойност за температурата на
включване на резервния нагревател (TBH ON) е
2°C (фиксирано) под температурата на изключване на топлинната помпа (THP OFF).
Контрол на двойна точка на задаване
Отнася се само до инсталации с различен източник на топлина,
които изискват различни точки на задаване.

X2M

SP1

Контакт на първа
точка на задаване

SP2

Контакт на втора
точка на задаване

1 2 3 4

Контролът на двойната точка на задаване прави възможно
създаването на 2 различни точки на задаване.
БЕЛЕЖКА

Няма налична индикация за това, коя точка на
задаване е активна!

■ [7-02] Статус на контрол на двойна точка на задаване:
определя дали контролът на двойната точка на
задаване е активиран (1) или деактивиран (0).
■ [7-03] Втора точка на задаване за отопление: посочва
втората точка на задаване на температура при работа
в режим на отопление.
■ [7-04] Втора точка на задаване за охлаждане: посочва
втората точка на задаване на температура при работа
в режим на охлаждане.
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SP2

SP1

Когато контролът на двойната точка на задаване е
активиран, изборът на отопление/охлаждане винаги
трябва да се прави чрез потребителския интерфейс.
БЕЛЕЖКА

Отговорност на монтажника е да се увери, че няма
да възникнат нежелани ситуации.
Много е важно температурата на водата към кръга
на подовото отопление никога да не става твърде
висока в режим отопление или твърде ниска
в режим охлаждане. Неспазването на това
правило може да доведе до повреди по
конструкцията или до дискомфорт. Например,
в режим на охлаждане може да се появи конденз
по пода, ако водата към кръга на подовото
отопление е твърде студена (точка на оросяване).
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[8] Таймер за загряване на домакинска гореща вода
Отнася се само за инсталации с домакински резервоар за
гореща вода.

■ [8-03] Време на забавяне на резервния нагревател:
задава стартовото забавяне на работата на резервния
нагревател, когато е активен режим на загряване на
домакинска вода чрез топлинна помпа.

Полевата настройка "Таймер за загряване на домакинска
гореща вода" дефинира максималното и минималното време за
загряване на водата, минималното време между два цикъла на
загряване на водата от топлинна помпа, и времето на забавяне
на спомагателния нагревател.
■ [8-00] Минимално време на работа: Задава минималния
период от време, пред който трябва да бъде активен
режим на загряване на домакинска гореща вода, дори и
когато целевата температура на топлинната помпа за
загряване на домакинска вода (THP OFF) е вече
достигната.
■ [8-01] Максимално време на работа: задава максималния период от време, пред който трябва да бъде
активен режим на загряване на домакинска гореща
вода, дори и когато целевата температура на топлинната помпа за загряване на домакинска вода (THP OFF) е
вече достигната.
Действителното максимално време на работа ще варира
автоматично между [8-01] и [8-01]+[8-04], в зависимост
от външната температура. Вижте фигурата в глава
"[8-04]" на страница 33.
Отбележете, че когато уредът е конфигуриран
да работи със стаен термостат (вижте
"Монтажна конфигурация на стаен термостат"
на страница 23), максималното време на
работа на таймера ще се отчита само тогава,
когато има заявка за отопление или охлаждане на пространство. Когато няма заявка за
отопление или охлаждане на пространство,
загряването на домакинска вода от топлинната помпа ще продължи до достигане на
температурата на изключване на помпата
(вижте полеви настройки [6] на страница 30).
Когато не е инсталиран стаен термостат,
таймерът винаги се взема предвид.
■ [8-02] Период без повторение: задава минималният
изискван интервал между два цикъла на загряване на
домакинска вода чрез топлинна помпа.
Действителният период без повторение ще варира
автоматично между [8-02] и 0, в зависимост от външната
температура. Вижте фигурата в глава "[8-04]" на
страница 33.

1

t

1

Режим на загряване на домакинска вода чрез топлинна
помпа (1 = активен, 0 = не активен)

2

Заявка за гореща вода за топлинната помпа
(1 = заявка, 0 = няма заявка)

t

Време

Ако външната температура е по-висока от полевата
настройка, към която е зададен параметърът [4-02],
тогава полевата настройка на параметри [8-01], [8-02]
и [8-04] не се взема предвид.
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Когато не е активен режим на загряване
на домакинска вода чрез топлинна помпа,
времето на забавяне е 20 мин.

■

Таймерът за закъснение стартира от температурата на включване на резервния
нагревател (TBH ON)

0
1
3

0
1
0
1
0

t

[8-03]
1

Работа на резервния нагревател
(1 = активен, 0 = не активен)

2

Режим на загряване на домакинска вода чрез топлинна
помпа (1 = активен, 0 = не активен)

3

Заявка за гореща вода за резервния нагревател
(1 = заявка, 0 = няма заявка)

4

Заявка за гореща вода за топлинната помпа
(1 = заявка, 0 = няма заявка)

t

Време

■

Чрез адаптиране на времето за забавяне на
резервния нагревател спрямо максималното
време за работа, може да се намери възможен
баланс между енергийната ефективност и
бързината на загряване.

■

Ако, обаче, се зададе твърде голямо време на
забавяне на резервния нагревател, може да
отнеме
твърде
дълго
време,
докато
домакинската вода достигне зададената по
време на заявката за загряване температура.

■

Целта на [8-03] е да забави резервния нагревател
във връзка с времето на работа на топлинната
помпа в режим на загряване на домакинска вода.

■

Настройката [8-03] има значение само, ако
настройка [4-03]=1. Настройка [4-03]=0/2/3 ограничава автоматично резервния нагревател във
връзка с времето на работа на топлинната помпа
в режим на загряване на домакинска вода.

■

Погрижете се [8-03] да е винаги във връзка
с максималното време за работа [8-01].

[8-00]
[8-02]

■

1

1

[8-01]

Когато е активен режим на загряване на
домакинска вода чрез топлинна помпа,
времето на забавяне на резервния
нагревател е [8-03].

4

0

0

■

Пример: [4-03]=1
Енергоспестяващи
настройки

Настройки за
бързо отопление
(подразбиращи се)

[8-01]

20~60 мин.

30 мин.

[8-03]

[8-01] + 20 мин.

20 мин.
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■ [8-04] Допълнително работно време при [4-02]/[F-01]:
задава допълнителното време за работа към максималното време за работа при външна температура [4-02] или
[F-01]. Вижте фигурата по-долу.
Отопление

Охлаждане

t

t

[8-01]+
[8-04]

[8-01]+
[8-04]

[8-02]

[8-02]

[8-01]

[8-01]

0

[5-03]

t

[4-02]

0
TA

[C] Настройка на EKRP1HB цифрова I/O PCB
Приоритетен соларен режим
■ [C-00] Настройка на приоритетен соларен режим: за
информация относно соларен комплект EKSOLHW,
вижте ръководството за монтаж на този комплект.
Логика на алармата

[F-01]

35°C

TA

■ [C-01] Логика на алармата: определя логиката на
алармата на цифровата I/O PCB на EKRP1HB.
[C-01]=0, изходът от алармата ще се задейства при
настъпване на аларма (по подразбиране).
[C-01]=1, изходът от алармата няма да се задейства при
настъпване на аларма. Тази полева настройка
позволява разграничаване между откриване на аларма
и откриване на неизправно захранване на модула.

Време
Умерена (външна) температура

TA

период без повторение
максимално време за работа

Пълното предимство на [8-04] ще се прояви, ако
настройка [4-03] не е 1.
[9] Обхвати на точките на задаване на охлаждане и
отопление
Целта на тази полева настройка е да предпази потребителя от
избор на погрешна (т.е, твърде гореща или студена)
температура на изходящата вода. Поради това, диапазонът на
задаваните температури за охлаждане и отопление може да се
конфигурира така, че да се ограничи за потребителя.
ВНИМАНИЕ

[C-01]

Аларма

Няма аларма

Няма захранване към уреда

0 (по
подразбиране)

Затворен изход

Отворен изход

Отворен изход

1

Отворен изход

Затворен
изход

Отворен изход

Бивалентна работа
Отнася се само за инсталации със спомагателен бойлер (алтернативна работа, паралелно свързан). Целта на тази функция е
да определи — въз основа на външната температура — кой
източник на отопление може да/ще предостави отоплението на
пространството, вътрешният модул Daikin или спомагателен
бойлер.
Полевата настройка "бивалентна работа" се прилага само за
режим на отопление на вътрешния модул и разрешителен
сигнал за спомагателния бойлер.

■

В случай на приложение с подово отопление,
важно е да се ограничи максималната температура на изходящата вода при работа в режим на
отопление, съгласно спецификациите на инсталацията за подовото отопление.

Когато функцията "бивалентна работа" е активирана, вътрешният модул ще спре автоматично в режим на отопление на
пространство, когато външната температура спадне под
"температурата за включване на бивалентна работа" и
разрешителният сигнал за спомагателния бойлер се активира.

■

В случай на приложение с подово охлаждане,
важно е да се ограничи минималната температура
на изходящата вода при действие в режим на
охлаждане (полева настройка на параметър
[9-03]) до 16~18°C, за да се предотврати образуване на конденз по пода.

Когато функцията "бивалентна работа" е деактивирана,
отоплението на пространство от вътрешния модул е възможно
при всякаква външна температура (вижте работния диапазон) и
разрешителният сигнал за спомагателния бойлер е винаги
деактивиран.

■ [9-00] Горна граница на точката на отопление: максимална температура на изходящата вода за отопление.
■ [9-01] Долна граница на точката на отопление: минимална температура на изходящата вода за отопление.
■ [9-02] Горна граница на точката на охлаждане: максимална температура на изходящата вода за охлаждане.
■ [9-03] Долна граница на точката на охлаждане: минимална температура на изходящата вода за охлаждане.
■ [9-04] Настройка за превишение: определя с колко може
да се повиши температурата на водата над точката на
задаване, преди да спре компресорът. Тази функция е
приложима само в режим на отопление.

■ [C-02] Статус на бивалентна работа: определя дали
бивалентната работа е активирана (1) или деактивирана
(0).
■ [C-03] Температура за включване на бивалентна работа:
определя външната температура, под която ще се
активира разрешителният сигнал за спомагателния
бойлер (затворен, KCR на EKRP1HB) и ще спре
отоплението на пространство от вътрешния модул.
■ [C-04] Бивалентен хистерезис: определя температурната разлика между температурата за включване на
бивалентна работа и температурата за изключване на
бивалентна работа.
Разрешителен сигнал X1–X2 (EKRP1HB)
затворен
[C-04]

отворен
[C-03]
TA

TA

Външна температура

ВНИМАНИЕ
Спазвайте всички правила, посочени в приложение 5, когато е активна функцията за бивалентна
работа.
Daikin не носи отговорност за щети, възникнали
от неспазване на това правило.
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■

Комбинацията от настройка [4-03]=0/2
с бивалентна работа при ниска външна
температура може да доведе до недостиг на
топла вода в домакинството.

■

Функцията за бивалентна работа няма
влияние върху режима на отопление на
домакинска вода. Домакинската вода се
загрява само и единствено от вътрешния
модул.

■

Разрешителният сигнал за спомагателния
бойлер е разположен на EKRP1HB (цифрова
I/O PCB). Когато той се активира, контакт X1,
X2 се затваря и отваря отново при деактивирането му. Вижте фигурата за схематичното
разположение на този контакт.

Когато параметърът [D-01]=1 в момента, когато електрическата компания подава сигнал с преференциална kWh
тарифа, този контакт ще се отвори и модулът преминава в режим на принудително изключване(1).
Когато параметърът [D-01]=2 в момента, когато електрическата компания подава сигнал с преференциална kWh
тарифа, този контакт ще се затвори и модулът преминава в режим на принудително изключване(2).
Стойност на локално отместване при зависимост от
времето
Полевата настройка на стойност на локално отместване при
зависимост от времето е валидна само в случай, че се избере
точка на задаване в зависимост от времето (вижте полева
настройка "[1] Точка на задаване в зависимост от времето
(само отопление)" на страница 27).

X1 X2 X3 X4

■ [D-03] Стойност на локално отместване при зависимост
от времето: определя стойността на отместване на
зададената точка в зависимост от времето около
външна температура 0°C.

X2M

OFF ON

Tt

SS1
[1-02]
local shift value

X1M

range

[1-03]

[1-00]

0°C

[1-01]

YC Y1 Y2 Y3 Y4
[D] Захранване с преференциална kWh тарифа/Стойност на
локално отместване при зависимост от времето
Захранване с преференциална kWh тарифа
■ [D-00] Изключване на нагреватели: Определя кои
нагреватели се изключват при получаване на сигнал за
захранване с преференциална kWh тарифа от електрическата компания.
Ако [D-01]=1 или 2 и се получи сигнал с преференциална
kWh тарифа от електрическата компания, ще бъдат
изключени следните устройства:
[D-00]

Компресор

Спомагателен
нагревател

Спомагателен
нагревател

0 (по
подразбиране)

Принудително
изключване

Принудително
изключване

Принудително
изключване

1

Принудително
изключване

Принудително
изключване

Разрешено

2

Принудително
изключване

Разрешено

Принудително
изключване

3

Принудително
изключване

Разрешено

Разрешено

[D-00] настройки 1, 2 и 3 имат смисъл само, ако
захранването с преференциална kWh тарифа е
от тип без прекъсване на захранването,
■ [D-01] Свързване на уреда към източник на захранване
с преференциална kWh тарифа: Дефинира дали външният модул е свързан или не е свързан към източник на
захранване с преференциална kWh тарифа.
Ако [D-01]=0, модулът е свързан към нормален източник
на захранване (подразбираща се стойност).
Ако [D-01]=1 или 2, уредът е свързан към източник на
захранване с преференциална kWh тарифа. В този
случай, окабеляването изисква специфична инсталация, подобна на описаното в "Свързване към източник
на захранване с преференциална kWh тарифа" на
страница 21.

Ръководство за монтаж

34

TA

Tt

Целева температура на водата

TA

Външна температура

range
local shift
value
[1-00], [1-01],
[1-02], [1-03]

Обхват
Стойност на локално отместване
Приложима полева настройка на зависимата от
времето точка на задаване [1]

[D-03]

Диапазон на външна
температура (TA)

Стойност на локално
отместване

0

—

—

1
2
3
4

–2°C~2°C

–4°C~4°C

2
4
2
4

[E] Изчитане на информация за уреда
■ [E-00] Изчитане на версия на софтуера (пример: 23)
■ [E-01] Изчитане на версия на EEPROM (пример: 23)
■ [E-02] Изчитане на идентификация на модела на уреда
(пример: 11)
■ [E-03] Изчитане на температура на течен охладителен
агент
■ [E-04] Изчитане на температура на входяща вода
БЕЛЕЖКА

Показанията на [E-03] и [E-04] не се обновяват
постоянно. Показанията за температура се
обновяват само след повторно обхождане на
първите кодове на полевите настройки.

(1) Когато сигналът се освободи отново, контактът без напрежение ще се
затвори и модулът ще рестартира работата си. Поради това е важно да се
активира функцията за автоматичен рестарт. Вижте "[3] Авто рестарт" на
страница 27.
(2) Когато сигналът се освободи отново, контактът без напрежение ще се
отвори и модулът ще рестартира работата си. Поради това е важно да се
активира функцията за автоматичен рестарт. Вижте "[3] Авто рестарт" на
страница 27.
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[F] Настройка на опция
Работа на помпата
Полето за настройка на работата на помпата се прилага в логиката на работа само когато DIP превключвател SS2-3 е OFF.
Когато функцията за работа на помпата е деактивирана,
помпата ще спре, ако външната температура е по-висока от
стойността, зададена в [4-02] или ако спадне под стойността,
зададена в [F-01]. Когато работата на помпата е активирана, тя
е възможна при всякакви външни температури. Вижте
"Конфигуриране на работата на помпата" на страница 24.

Разрешение за охлаждане на пространство
■ [F-01] Температура за разрешение за охлаждане на
пространство: определя външната температура, под
която охлаждането се изключва.
Тази функция е валидна само за EKHBX при
избиране на охлаждане на пространство.

БЕЛЕЖКА

Независимо от полева настройка [F-04], контактът
X3-X4 (EKRP1HB) следва логиката на изходния
сигнал за соларния комплект модел (EKSOLHW).
Вижте фигурата по-долу за схематичното
разположение на този контакт.
X1 X2 X3 X4

■ [F-00] Работа на помпата: определя дали функцията за
работа на помпата е активирана (1) или деактивирана
(0).

■ [F-04] Функционалност на X14A: определя дали логиката
на X14A следва изходния сигнал за соларния комплект
модел (EKSOLHW) EKHBH/X_AA/AB (0) или логиката на
X14A следва изхода за нагревателя на долната плоча
(1).

X2M

OFF ON

SS1

X1M

Контрол на нагревател на долна плоча
Отнася се само за инсталации с външен модул ERLQ или
в случай на инсталиран опционален комплект нагревател за
долна плоча.

YC Y1 Y2 Y3 Y4

■ [F-02] Температура за включване на нагревател на
долна плоча: Определя външната температура, под
която нагревателят на долната плоча ще се активира от
вътрешния модул, за да предпази плочата от
натрупване на лед при ниски външни температури.
■ [F-03] Хистерезис на нагревател на долна плоча:
определя температурната разлика между температурата за включване на нагревател за долна плоча и
температурата за изключване на нагревател за долна
плоча.
Нагревател на долна плоча
ON (ВКЛ)
[F-03]

OFF (ИЗКЛ)
[F-02]
TA

TA

Външна температура

ВНИМАНИЕ
Нагревателят на долната плоча се контролира чрез
X14A. Проверете дали [F-04] е правилно зададена.
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Таблица на полеви настройки
Инсталационна настройка в разрез
със стандартната стойност
Първи Втори
код
код

0

2

Дата

Стойност

Дата

Стойност

Стандартна
стойност

Обхват

Стъпка

Модул

3

2/3

1

—

Ниво на разрешение на потребителя
00

1

Наименование на настройката

Ниво на разрешение на потребителя

Точка на задаване в зависимост от времето
00

Ниска околна температура (Lo_A)

–10

–20~5

1

°C

01

Висока околна температура (Hi_A)

15

10~20

1

°C

02

Точка на задаване при ниска околна
температура (Lo_TI)

40

25~55

1

°C

03

Точка на задаване при висока околна
температура (Hi_TI)

25

25~55

1

°C

Fri

Mon~Sun,
Всички

—

—

Функция за дезинфекция
00

Работен интервал

01

Статус

1 (ON)

0/1

—

—

02

Начално време

23:00

0:00~23:00

1:00

час

03

Точка на задаване

70

40~80

5

°C

04

Интервал

10

5~60

5

мин.

0 (ON)

0/1

—

—

3

Авто рестарт

4

Работа на спомагателен/резервен нагревател и температура на изключване на отоплението на пространство

00

5

6

7

Статус

00

Статус

1 (ON)

0/1

—

—

01

Приоритет

0
(ИЗКЛ)

0/1/2

—

—

02

Температура за изключване на отоплението на
пространство

25

14~25

1

°C

03

Работа на спомагателен нагревател

3

0/1/2/3

—

—

04

Не е приложимо

2

Само
четене

—

—

1 (ON)

0/1

—

—

0

–15~35

1

°C

0
(ИЗКЛ)

0/1

—

—

Равновесна температура и приоритетна температура за отопление на пространство
00

Статус на равновесна температура

01

Равновесна температура

02

Статус на приоритет на отопление на
пространство

03

Приоритетна температура на отопление на
пространство

0

–15~20

1

°C

04

Корекция на точка на задаване за
температура на горещата домакинска вода

10

0~20

1

°C

DT за режим на загряване на домакинска вода на топлинната помпа
00

Старт

2

2~20

1

°C

01

Стоп

2

0~10

1

°C

DT за спомагателен нагревател и контролна функция за двойна точка на задаване
00

Дължина на стъпката на домакинската гореща
вода

0

0~4

1

°C

01

Стойност на хистерезис, спомагателен
нагревател

2

2~40

1

°C

02

Статус на контрол на двойна точка на
задаване

0

0/1

—

—

03

Втора точка на задаване за отопление

10

1~24 /
25~55

1

°C

04

Втора точка на задаване за охлаждане

7

5~22

1

°C
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Инсталационна настройка в разрез
със стандартната стойност
Първи Втори
код
код

8

9

C

D

E

F

Наименование на настройката

Дата

Стойност

Дата

Стойност

Стандартна
стойност

Обхват

Стъпка

Модул

Таймер за загряване на домакинска гореща вода
00

Минимално време за работа

5

0~20

1

мин.

01

Максимално време за работа

30

5~60

5

мин.

02

Период без повторение

3

0~10

0,5

час

03

Време на забавяне на резервния нагревател

50

20~95

5

мин.

04

Допълнително работно време при [4-02]/[F-01]

95

0~95

5

мин.

Обхвати на точките на задаване на охлаждане и отопление
00

Горна граница на точката на отопление

55

37~55

1

°C

01

Долна граница на точката на отопление

25

15~37

1

°C

02

Горна граница на точката на охлаждане

22

18~22

1

°C

03

Долна граница на точката на охлаждане

5

5~18

1

°C

04

Настройка за превишение(a)

1

1~4

1

°C

Настройка на EKRP1HB цифрова I/O PCB
00

Настройка на приоритетен соларен режим

0

0/1

1

—

01

Логика на алармата

0

0/1

—

—

02

Статус на бивалентна работа

0

0/1

—

—

03

Температура на включване на бивалентна
работа

0

–25~25

1

°C

04

Бивалентен хистерезис

3

2~10

1

°C

0

0/1/2/3

—

—

Захранване с преференциална kWh тарифа/Стойност на локално отместване при зависимост от времето
00

Изключване на нагреватели

01

Свързване на уреда към източник на
захранване с преференциална kWh тарифа

0
(ИЗКЛ)

0/1/2

—

—

02

Не е приложимо. Не променяйте стойността
по подразбиране.

0

—

—

—

03

Стойност на локално отместване при
зависимост от времето

0

0/1/2/3/4

—

—

Изчитане на информация за уреда
00

Версия на софтуера

Само
четене

—

—

—

01

Версия на EEPROM

Само
четене

—

—

—

02

Идентификация на модела на уреда

Само
четене

—

—

—

03

Температура на течен охладителен агент

Само
четене

—

—

°C

04

Температура на входящата вода

Само
четене

—

—

°C

Настройка на опция
00

Работа на помпата

0

0/1

—

—

01

Температура за разрешение за охлаждане на
пространство

20

10~35

1

°C

02

Температура за включване на нагревател за
долна плоча

3

3~10

1

°C

03

Хистерезис на нагревател на долна плоча

5

2~5

1

°C

04

Функционалност на X14A.

1

0/1

—

—

(a) Възможно за промяна само през първите 3 минути след включване на захранването.
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Тест и финална проверка

Поддръжка и сервиз

Монтажникът е задължен да провери правилната работа на
вътрешния и външния модул след монтажа.

За да се осигури оптимална работа на уреда, редовно трябва да
се извършват определени проверки на уреда и окабеляването.

Финална проверка
Преди включване на модула, прочетете следните препоръки:
■

След приключване на монтажа и всички необходими
настройки, затворете всички предни панели на уреда и
поставете отново капака на вътрешния модул.

■

Сервизният панел на превключвателната кутия може да се
отваря само от лицензиран техник за нуждите на
поддръжката.

Тази поддръжка трябва да се извършва от вашия местен
техник.
За изпълнение на посочените по-долу дейности по поддръжката е нужно само да се свали капака на вътрешния
модул. Вижте "Отваряне на вътрешния модул" на страница 10.

Дейности по поддръжка

ОПАСНОСТ: ТОКОВ УДАР

Работа в тестов режим (ръчно)

■

Ако е необходимо, монтажникът може да извърши ръчна пробна
експлоатация по всяко време, за да провери правилното
функциониране на отоплението, охлаждането и загряването на
домакинска вода.

Преди извършване на дейности по поддръжка и
ремонт, винаги изключвайте прекъсвача на
веригата от панела за захранване, сваляйте
предпазителите или отваряйте предпазните
устройства на модула.

■

Преди започване на каквито и да било дейности
по поддръжка или ремонт се уверете, че захранването на външния модул е изключено.

■

Не се допирайте до намиралите се под напрежение детайли в продължение на 10 минути след
изключване на захранването, поради опасност от
високо напрежение.

■

Нагревателят на компресора може да работи
даже и в режим на спиране.

■

Забележете, че някои секции на блока с електрически компоненти са изключително горещи.

■

Внимавайте да не се допирате до токопровеждащ
участък.

■

Не изплаквайте вътрешния модул. Това може да
причини токов удар или пожар.

■

Когато сервизните панели са свалени, частите
под напрежение могат лесно да бъдат докоснати
по случайност.
Никога не оставяйте уреда без надзор по време
на монтаж или сервизно обслужване, когато
сервизният панел е свален.

Процедура
1

Натиснете бутон z 4 пъти, за да се изведе иконата t.

2

В зависимост от модела на вътрешния модул, охлаждането, отоплението или двете заедно могат да се тестват
както следва (когато не се извърши действие, потребителският интерфейс ще се върне към нормален режим след
10 секунди или чрез еднократно натискане на бутон z):
• За тестване на отопление, натиснете бутона h/c, така
че да се изведе иконата h. За начало на теста,
натиснете бутон y.
• За тестване на охлаждане, натиснете бутона h/c, така
че да се изведе иконата c. За начало на теста,
натиснете бутон y.
• За тестване на работата по загряване на домакинска
вода, натиснете бутона v. Тестът ще започне без
натискане на бутона y.

3

4

Работата в тестов ще спре автоматично след 30минути или
при достигане на зададената температура. Работата
в тестов режим може да се спре ръчно при натискане на
бутона z еднократно. Ако има неправилни свързвания или
неизправности, на потребителския интерфейс ще се
изведе код на грешка. В противен случай, потребителският
интерфейс ще се върне в нормална работа.
За отстраняване на грешки, вижте "Кодове на грешки" на
страница 41.
За показване на последната отстранена грешка,
натиснете бутона z веднъж. Натиснете отново
бутона z 4 пъти, за да се върнете в нормален режим.

БЕЛЕЖКА

Не е възможно да се извърши пробна експлоатация, ако текущо ще изпълнява принудителна
операция от външния модул. Ако по време на
пробната експлоатация трябва да се стартира
принудителна операция, тестът се прекъсва.
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Спазвайте мерките за безопасност!
Преди извършване на сервизното обслужване, докоснете с ръка някоя метална част (напр., спирателния
вентил), за да елиминирате статичното електричество
и за да предпазите PC платката.

ОПАСНОСТ
Не докосвайте тръбите за вода по време на и
непосредствено след работа на уреда, тъй като
тръбите може да са горещи. Ръката ви може да се
изгори. За избягване на нараняване, изчакайте докато
тръбите се охладят до нормална температура или
носете подходящи ръкавици.
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8
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■

■

Не докосвайте тръбите за охладителна течност
по време на и непосредствено след работа на
уреда, тъй като тръбите може да са горещи или
студени, в зависимост от състоянието на охладителната течност, протичащата през тръбите,
компресора и останалите части на хладилния
кръг. Ръцете ви може да се изгорят или да
измръзнат, ако докоснете тръбите за охладителна течност. За избягване на нараняване,
изчакайте докато тръбите се охладят до
нормална температура или, ако трябва да ги
докосвате, носете подходящи ръкавици.
Не докосвайте вътрешните части (помпа, спомагателен нагревател и др.) по време на работа и
непосредствено след това.
Ръцете ви може да пострадат от изгаряне, ако
докосвате вътрешните части. За избягване на
нараняване, изчакайте докато вътрешните части
се охладят до нормална температура или, ако
трябва да ги докосвате, носете подходящи
ръкавици.

Описаните проверки трябва да се извършат поне веднъж
годишно.
1

Налягане на водата
Проверете дали водното налягане е над 1 bar. Ако е нужно,
добавете вода.

2

Воден филтър
Почистете водния филтър.

3

Клапан за изпускане на водното налягане
Проверете правилното функциониране на клапана за
изпускане на налягането като завъртите червеното копче
на клапана обратно на часовниковата стрелка:
■ Ако не чуете щракване, обърнете се към вашия
доставчик.
■ Ако водата продължи да изтича от уреда, затворете
двата спирателни клапана на входа и изхода на водата и
след това се свържете с местния ви доставчик.

4

Маркуч за клапан за изпускане на налягането
Проверете дали маркучът за клапана за изпускане на
налягането е разположен правилно за източване на водата.
Ако е монтиран (опционален) комплект дренажен
контейнер, уверете се, че краят на маркуча на клапана за
изпускане на налягането е поставен в дренажния
контейнер.

5

Изолационен капак на съда със спомагателен нагревател
Проверете дали този капак е закрепен здраво около съда
със спомагателния нагревател.

6

Превключвателна кутия на вътрешния модул
■ Направете щателна визуална проверка на превключвателната кутия и проверете за очевидни дефекти като
хлабави съединения или дефектни проводници.
■ Проверете правилната работа на контактори K1M, K2M,
K3M, K5M (само приложения с домакински резервоар за
гореща вода) и K4M чрез омметър. Всички контакти на
тези контактори трябва да са в отворено положение.

Отстраняване на проблеми
Този раздел предоставя информация за диагностика
коригиране на определени проблеми в работата на модула.

и

Тези действия по установяване и коригиране на проблеми могат
да се извършват само от вашия местен техник.

Общи указания
Преди стартиране на процедура по отстраняване на проблеми,
извършете старателна визуална проверка и търсете очевидни
дефекти от рода на хлабави връзки или дефектни кабели.
ОПАСНОСТ
При извършване на проверка на превключвателната
кутия на модула, винаги проверявайте дали основният прекъсвач на уреда е изключен.
Когато е било задействано предпазно устройство, спрете
модула и установете каква е причината за задействането,
преди да рестартирате. При никакви обстоятелства не
заобикаляйте предпазните устройства и не модифицирайте
фабрично зададените им стойности. Ако не можете да откриете
причината за проблема, обадете се на местния ви доставчик.
Ако клапанът за изпускане на налягането не работи правилно и
трябва да се смени, винаги свързвайте отново гъвкавия
маркуч, закачен за клапана, за да избегнете капене на вода от
уреда!
БЕЛЕЖКА

За проблеми, свързани с опционалния соларен
комплект за загряване на домакинска вода, вижте
раздела за отстраняване на проблеми в ръководството за монтаж на този комплект.

ОПАСНОСТ
Не докосвайте тръбите за вода по време на и
непосредствено след работа на уреда, тъй като
тръбите може да са горещи. Ръката ви може да се
изгори. За избягване на нараняване, изчакайте докато
тръбите се охладят до нормална температура или
носете подходящи ръкавици.

Клапан за изпускане на налягането на домакински
резервоар за гореща вода (закупува се отделно)
Отнася се само за инсталации с домакински резервоар за
гореща вода.
Проверете правилната работа на клапана за изпускане на
налягането на домакинския резервоар за гореща вода.

7

Спомагателен нагревател на домакински резервоар за
гореща вода
Отнася се само за инсталации с домакински резервоар за
гореща вода.
Препоръчва се да се отстранява натрупалия се котлен
камък по спомагателния нагревател, за да се удължи
живота му, особено в региони с твърда вода. За целта,
източете домакинския резервоар за гореща вода, свалете
спомагателния нагревател от резервоара и го потопете
в кофа (или подобен съд) с препарат за отстраняване на
котлен камък в продължение на 24 часа.
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Симптом 2: Уредът е включен, но компресорът не се стартира
(отопление или загряване на вода)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■

■

Не докосвайте тръбите за охладителна течност
по време на и непосредствено след работа на
уреда, тъй като тръбите може да са горещи или
студени, в зависимост от състоянието на охладителната течност, протичащата през тръбите,
компресора и останалите части на хладилния
кръг. Ръцете ви може да се изгорят или да
измръзнат, ако докоснете тръбите за охладителна течност. За избягване на нараняване,
изчакайте докато тръбите се охладят до
нормална температура или, ако трябва да ги
докосвате, носете подходящи ръкавици.

Вероятни причини
Уредът трябва да стартира извън
работния си диапазон (твърде
ниска температура на водата).

• Проверете дали захранването
на спомагателния нагревател
е наред.
• Проверете дали термичният
предпазител на спомагателния
нагревател е затворен.
• Проверете дали термичният
предпазител на спомагателния
нагревател не е активиран.
• Проверете дали контакторите
на спомагателния нагревател
не са повредени.

Не докосвайте вътрешните части (помпа, спомагателен нагревател и др.) по време на работа и
непосредствено след това.
Ръцете ви може да пострадат от изгаряне, ако
докосвате вътрешните части. За избягване на
нараняване, изчакайте докато вътрешните части
се охладят до нормална температура или, ако
трябва да ги докосвате, носете подходящи
ръкавици.

Настройките на захранването
с преференциална kWh тарифа
и електрическите съединения
не съвпадат.

Ако [D-01]=1 или 2, окабеляването
изисква специфична инсталация,
подобно на разяснената
в "Свързване към източник на
захранване с преференциална
kWh тарифа" на страница 21.
Другите правилно монтирани
конфигурации са възможни, но
трябва да са специфични за типа
на захранването с преференциална kWh тарифа за този
конкретен обект.

Електроснабдителната компания
е подала сигнал с
преференциална kWh тарифа.

Изчакайте до възстановяване на
захранването.

Общи признаци
Симптом 1: Уредът е включен (свети светодиодът y), но уредът не
загрява или не охлажда според очакваното
Вероятни причини

Коригиращо действие

Неправилна настройка на
температурата.

Проверете точката за настройка
на контролера.

Твърде слаб поток на водата.

• Проверете дали всички
спирателни клапани на водния
кръг са напълно отворени.
• Проверете дали водният филтър
не се нуждае от почистване.
• Уверете се, че в системата няма
въздух (изпускане на въздуха).
• Проверете манометъра за
достатъчно водно налягане.
Налягането на водата трябва
да е >1 bar (студена вода)
• Проверете дали настройката
за скорост на помпата е на
най-висока скорост.
• Уверете се, че компенсационният
съд не е счупен.
• Проверете дали съпротивлението
във водния кръг не е твърде
високо за помпата (вижте
"Задаване на скорост на помпата"
на страница 26).

Обемът на водата в инсталацията
е твърде малък.

Коригиращо действие
В случай на ниска температура
на водата, системата най-напред
използва спомагателния
нагревател за достигане на
минималната температура на
водата (15°C).

Уверете се, че обемът на водата
в инсталацията е над минимално
допустимия (вижте "Проверка на
обема на водата и
предварителното налягане на
компенсационния съд" на
страница 15).

Симптом 3: Помпата издава шум (кавитация)
Вероятни причини

Коригиращо действие

Има въздух в системата.

Изгонете въздуха.

Водното налягане в отвора
на помпата е твърде ниско.

• Проверете манометъра за
достатъчно водно налягане.
Налягането на водата трябва
да е >1 bar (студена вода).
• Проверете дали манометърът
не е повреден.
• Проверете дали манометърът
не е повреден.
• Проверете дали настройката на
предварителното налягане на
компенсационния съд е правилна
(вижте "Задаване на
предварителното налягане на
компенсационния съд" на
страница 16).

Симптом 4: Клапанът за изпускане на водното налягане се отваря
Вероятни причини

Коригиращо действие

Компенсационният съд
е повреден.

Подменете го.

Обемът на водата в инсталацията
е твърде голям.

Уверете се, че обемът на водата
в инсталацията е под максимално
допустимия (вижте "Проверка на
обема на водата и
предварителното налягане на
компенсационния съд" на
страница 15).

Симптом 5: Клапанът за изпускане на водното налягане тече
Вероятни причини
Замърсяване запушва изхода на
клапана за изпускане
на водното налягане.

Коригиращо действие
Проверете правилното
функциониране на клапана за
изпускане на налягането като
завъртите червеното копче на
клапана обратно на часовниковата стрелка:
• Ако не чуете щракване, обърнете
се към вашия доставчик.
• Ако водата продължи да изтича от
уреда, затворете двата
спирателни клапана на входа и
изхода на водата и след това се
свържете с местния ви доставчик.

Ръководство за монтаж

40

EKHBH/X008BA

Вътрешен модул за топлинна помпа въздух към вода
4PW54185-8B

n" при
Симптом 6: Потребителският интерфейс показва "n
натискане на определени бутони
Вероятни причини
Текущо зададеното ниво на
разрешение е такова, което
не допуска използването на
натиснатия бутон.

Коригиращо действие
Променете полевата настройка
"потребителско ниво на
разрешение" [0-00], вижте
"Полеви настройки" на
страница 26.

Ако тази процедура за възстановяване на предпазното
устройство не се окаже успешна, обадете се на местния дилър.
Код на
грешка

Причина за неизправност

Коригиращо действие

80

Грешка на термистора за
температура на входящата
вода (повреден)

Обърнете се към вашия
местен дилър.

81

Грешка на термистора за
температура на изходящата
вода (повреден температурен
сензор)

Обърнете се към вашия
местен дилър.

89

Замръзване на водния
топлообменник (поради
твърде слаб поток на водата)

Вижте код на грешка 7H.

Замръзване на водния
топлообменник (поради
недостиг на охладител)

Обърнете се към вашия
местен дилър.

7H

Грешка на водния поток
(твърде слаб или липсва,
минимално изискваният воден
поток е 12 л/мин)

• Проверете дали всички
спирателни клапани на
водния кръг са напълно
отворени.
• Проверете дали водният
филтър не се нуждае от
почистване.
• Проверете дали уредът
работи в рамките на работния
си обхват (вижте "Технически
спецификации" на
страница 43).
• Вижте също "Зареждане на
водата" на страница 17.
• Уверете се, че в системата
няма въздух (изпускане на
въздуха).
• Проверете манометъра за
достатъчно водно налягане.
Налягането на водата трябва
да е >1 bar (студена вода).
• Проверете дали настройката
за скорост на помпата е на
най-висока скорост.
• Уверете се, че компенсационният съд не е счупен.
• Проверете дали
съпротивлението във водния
кръг не е твърде високо за
помпата (вижте "Задаване на
скорост на помпата" на
страница 26).
• Ако тази грешка възникне при
работа в режим на
размразяване (по време на
отопление на пространство
или загряване на домакинска
вода), уверете се, че захранването на спомагателния
нагревател е окабелено
правилно и че предпазителите
не са изгорели.
• Ако е инсталирана версия
EKHWSU на домакински
резервоар за гореща вода,
проверете дали настройката
на допълнителния термостат
в превключвателната кутия
на резервоара е правилна
(≥50°C).

8H

Температурата на изходящата
вода от вътрешния модул е
твърде висока (>65°C)

• Проверете дали контакторът
на електрическия
спомагателен нагревател не
е на късо.
• Проверете дали термисторът
за изходящата вода дава
коректно показание.

A1

Дефектна PCB на вътрешния
модул

Обърнете се към вашия
местен дилър.

A5

Твърде ниска (в режим на
охлаждане) или твърде
висока (в режим на
отопление) температура на
охладителния агент (измерена
от R3T)

Обърнете се към вашия
местен дилър.

Симптом 7: Недостатъчен капацитет за отопление на пространство
при ниска външна температура
Вероятни причини

Коригиращо действие

Спомагателният нагревател не се
задейства.

Проверете дали полева
настройка "статус на работата на
спомагателния нагревател" [4-00]
е включена, вижте "Полеви
настройки" на страница 26.
Проверете дали термичният
предпазител на резервния
нагревател е задействан или не
(вижте Основни компоненти,
"Термичен предпазител на
спомагателния нагревател" на
страница 11 за разположението на
бутона за нулиране).
Проверете дали резервният и
спомагателният нагревател са
конфигурирани да работят
едновременно (полева настройка
[4-01], вижте "Полеви настройки"
на страница 26)
Проверете дали термичният
предпазител на спомагателния
нагревател е задействан или не
(вижте "Основни компоненти",
"Термичен предпазител на
спомагателния нагревател" на
страница 11 за разположението на
бутона за нулиране).

Равновесната температура на
спомагателния нагревател не е
конфигурирана правилно.

Повишете 'равновесната
температура' - полева настройка
[5-01], за да активирате работата
на спомагателния нагревател при
по-висока външна температура.

Твърде голяма част от капацитета
на топлинната помпа се използва
за загряване на домакинска
гореща вода (отнася се само
за инсталации с домакински
резервоар за гореща вода).

Проверете дали полевите
настройки за 'приоритетна
температура за отопление на
пространство' са конфигурирани
подходящо:
• Уверете се, че полева настройка
"приоритетен статус на
отоплението на пространство"
[5-02] е активирана.
• Повишете "приоритетна
температура за отопление на
пространство" - полева настройка
[5-03], за да активирате работата
на резервния нагревател при
по-висока външна температура.

Кодове на грешки
Когато се активира предпазно устройство, светодиодът на
потребителския интерфейс ще мига и ще се изведе код на
грешка.
Списък на всички кодове и коригиращи действия е даден в
следващата таблица.
Възстановете чрез изключване и повторно включване на
уреда.
Инструкция за ВКЛЮЧВАНЕ на уреда
Режим на потребителския интерфейс
(отопление/
охлаждане =)

Таймер за
загряване на
домакинска
гореща вода (w)

Натиснете
бутона y

Натиснете
бутона v

ON (ВКЛ)

ON (ВКЛ)

1 път

1 път

ON (ВКЛ)

OFF (ИЗКЛ)

1 път

—

OFF (ИЗКЛ)

ON (ВКЛ)

—

1 път

OFF (ИЗКЛ)

OFF (ИЗКЛ)

—

—
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Код на
грешка

Причина за неизправност

Коригиращо действие

Термичният предпазител на
спомагателния нагревател е
отворен

Нулирайте термичния
предпазител чрез натискане
на бутона за нулиране (вижте
"Основни компоненти" на
страница 11 за разположението на този бутон)

Проверете бутона за нулиране
на термичния предпазител.
Ако са нулирани и термичният
предпазител и контролерът,
но кодът за грешка AA
продължава да се показва,
то е изгорял термичният предпазител на спомагателния
нагревател.

Обърнете се към вашия
местен дилър.

Термичният предпазител на
резервния нагревател е
отворен (отнася се само за
инсталации с домакински
резервоар за гореща вода).

Нулирайте термичния
предпазител

Вторичен термичен
предпазител е отворен
(отнася се само за инсталации
с домакински резервоар за
гореща вода EKHWSU).

Нулирайте термичния
предпазител

Неизправност на превключвателя за потока (превключвателят остава затворен при
спиране на помпата)

Проверете дали превключвателят на потока не е
запушен от мръсотия.

Неизправен термистор на
топлообменника (повреден
сензор за температурата на
топлообменника)

Обърнете се към вашия
местен дилър.

E1

Дефектна PCB на външния
модул

E3

Необичайно високо налягане

AA

AC

C0

C4

E4

Задействане на сензора за
ниско налягане

Причина за неизправност

Коригиращо действие

J1

Неизправност на сензора за
налягане

Обърнете се към вашия
местен дилър.

J3

Неизправен термистор на
отходната тръба

Обърнете се към вашия
местен дилър.

J5

Неизправност на термистор
на смукателната тръба на
външния модул

Обърнете се към вашия
местен дилър.

J6

Неизправност на термистора
за откриване на замръзване
на въздушната серпантина

Обърнете се към вашия
местен дилър.

J7

Неизправност на термистор за
средна температура на
въздушната серпантина

Обърнете се към вашия
местен дилър.

J8

Неизправност на термистор
на течния тръбопровод на
външния модул

Обърнете се към вашия
местен дилър.

L4

Неизправен електрически
компонент

Обърнете се към вашия
местен дилър.

L5

Неизправен електрически
компонент

Обърнете се към вашия
местен дилър.

L8

Неизправен електрически
компонент

Обърнете се към вашия
местен дилър.

L9

Неизправен електрически
компонент

Обърнете се към вашия
местен дилър.

LC

Неизправен електрически
компонент

Обърнете се към вашия
местен дилър.

P1

Неизправност на PCB

Обърнете се към вашия
местен дилър.

P4

Неизправен електрически
компонент

Обърнете се към вашия
местен дилър.

Обърнете се към вашия
местен дилър.

PJ

Неизправност на настройката
за капацитет

Обърнете се към вашия
местен дилър.

Проверете дали уредът
работи в рамките на работния
си обхват (вижте "Технически
спецификации" на
страница 43).
Обърнете се към вашия
местен дилър.

U0

Неизправност на охладителен
агент (поради утечка)

Обърнете се към вашия
местен дилър.

U2

Проблем с напрежението на
основната верига

Обърнете се към вашия
местен дилър.

U4

Комуникационна
неизправност

Обърнете се към вашия
местен дилър.

U5

Комуникационна
неизправност

Обърнете се към вашия
местен дилър.

U7

Комуникационна
неизправност

Обърнете се към вашия
местен дилър.

UA

Комуникационна
неизправност

Обърнете се към вашия
местен дилър.

Проверете дали уредът
работи в рамките на работния
си обхват (вижте "Технически
спецификации" на
страница 43).
Обърнете се към вашия
местен дилър.

E5

Претоварване на компресора

Проверете дали уредът
работи в рамките на работния
си обхват (вижте "Технически
спецификации" на
страница 43).
Обърнете се към вашия
местен дилър.

E7

Блокирал вентилатор

Проверете дали не е запушен
от мръсотия. Ако
вентилаторът не е запушен,
обадете се на местния ви
дилър.

E9

Неизправност на електронния
разширителен клапан

Обърнете се към вашия
местен дилър.

EC

Твърде висока температура
на домакинска гореща вода
(>89°C)

• Проверете дали контакторът
на електрическия резервен
нагревател не е на късо.
• Проверете дали термисторът
за домакинската вода дава
коректно показание.

F3

Твърде висока отделителна
температура (напр., поради
запушване на серпантината на
външния модул)

Почистете външната
серпантина. Ако тя е чиста,
обадете се на местния ви
дилър.

H3

Неизправна HPS система

Обърнете се към вашия
местен дилър.

H9

Неизправност на термистор за
външна температура
(повреден)

Обърнете се към вашия
местен дилър.

HC

Неизправен термистор на
домакински резервоар за
гореща вода

Обърнете се към вашия
местен дилър.
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Код на
грешка

EKHBH/X008BA

Вътрешен модул за топлинна помпа въздух към вода
4PW54185-8B

Технически спецификации
Общи
Модели с охлаждане/отопление (EKHBX)

Модели само с отопление (EKHBH)

Номинален капацитет
Вижте Техническите данни
Вижте Техническите данни

• охлаждане
• отопление

Размери В x Ш x Д
Тегло

922 x 502 x 361

922 x 502 x 361

• тегло на машината

46 кг
59 кг

46 кг
59 кг

1" MBSP(a)
нипел на маркуча
Ø6,4 мм (1/4 inch)
Ø15,9 мм (5/8 inch)

1" MBSP(a)
нипел на маркуча
Ø6,4 мм (1/4 inch)
Ø15,9 мм (5/8 inch)

10 l
3 bar

10 l
3 bar

водно охлаждане
3
Вижте техническите данни
5,5 l

водно охлаждане
3
Вижте техническите данни
5,5 l

3 bar

3 bar

+15~+50°C
+5~+22°C

+15~+50°C
—

–20~+25°C
+10~+43°C

–20~+25°C
—

–15~+35°C

–15~+35°C

• работно тегло

Свързване
• вход/изход на вода
• оттичане на водата
• течен кръг на охладителния агент
• газообразен кръг на охладителя

Компенсационен съд
• обем
• максимално работно налягане (MWP)

Помпа
• тип
• бр. скорости

Ниво на звуково налягане
Вътрешно водно налягане
Клапан за освобождаване на
налягането на водния кръг
Работен обхват - страна на водата
• отопление
• охлаждане

Работен обхват - страна на въздуха
• отопление
• охлаждане
• домакинска гореща вода чрез топлинна
помпа

(a) MBSP = Male British Standard Pipe (Британска стандартна тръба – мъжка)

Електрически спецификации
Модели с охлаждане/отопление (EKHBX)

Модели само с отопление (EKHBH)

Стандартен модул (захранване посредством външния модул)
• Захранване

230 V 50 Hz 1P

Спомагателен нагревател
• Захранване
• максимална сила на тока

EKHBH/X008BA

Вътрешен модул за топлинна помпа въздух към вода
4PW54185-8B

Вижте "Свързване на захранването на спомагателния нагревател" на страница 20
Вижте "Свързване на захранването на спомагателния нагревател" на страница 20
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