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INTRODUKTION

Allmän information

Tack för att du köpte den här inomhusenheten.

Enheten är inomhusdelen för luft till vatten-värmepumparna ERHQ
eller ERLQ. Dessa enheter är avsedda för väggmontering inomhus.
Se "Välja plats för installationen" på sid 12. Enheterna kan
kombineras med Daikin-fläktkonvektorer, golvvärmeutrustning,
lågtemperaturradiatorer, Daikins hushållsvarmvattenberedare och
Daikins solvärmepaketet för hushållsvarmvattenberedning.

Enheter för uppvärmning/komfortkyla och endast uppvärmning

Sortimentet av enheter består av två huvudversioner: En värme/kyla-
version (EKHBX) och en version för enbart uppvärmning (EKHBH).

Båda versionerna levereras med en integrerad reservvärmare för
ytterligare uppvärmningskapacitet vid låga utomhustemperaturer.
Reservvärmaren fungerar också som reserv vid driftsavbrott i
utomhusenheten. Modellerna med reservvärmare är tillgängliga för
en uppvärmningskapacitet på 3, 6 och 9 kW, och – beroende på
uppvärmningskapaciteten – för tre olika strömförsörjnings-
specifikationer.

EKHBH008BA***
EKHBX008BA*** Inomhusenhet för luft/vatten-värmepumpsystem Installationshandbok

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

FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANSLUTNING AV
UTRUSTNING ELLER TILLBEHÖR KAN ORSAKA
ELEKTRISK CHOCK, KORTSLUTNING, LÄCKAGE,
BRAND ELLER ANNAN SKADA PÅ UTRUSTNINGEN.
ANVÄND ENDAST TILLBEHÖR FRÅN DAIKIN SOM ÄR
SPECIELLT TILLVERKADE FÖR ATT ANVÄNDAS MED
UTRUSTNINGEN OCH LÅT EN UTBILDAD
INSTALLATÖR INSTALLERA DEM.

ALLA AKTIVITETER SOM BESKRIVS I DEN HÄR
HANDBOKEN SKA UTFÖRAS AV EN LICENSIERAD
TEKNIKER.

VAR NOGA MED ATT BÄRA FULLGOD PERSONLIG
SKYDDSUTRUSTNING (SKYDDSHANDSKAR, SKYDDS-
GLASÖGON O.S.V.) VID INSTALLATION, UNDERHÅLL
ELLER SERVICE PÅ ENHETEN.

OM DU HAR FRÅGOR ANGÅENDE INSTALLATIONS-
FÖRFARANDET ELLER ANVÄNDNINGEN TAR DU KON-
TAKT MED NÄRMASTE DAIKIN-ÅTERFÖRSÄLJARE
FÖR RÅD OCH INFORMATION.

DEN ENHET SOM BESKRIVS I DENNA HANDBOK ÄR
AVSEDD ENDAST FÖR INOMHUSINSTALLATION OCH
FÖR OMGIVNINGSTEMPERATURER PÅ 4°C~35°C.

Inomhusenhetens 
modell

Reservvärmarens 
kapacitet

Nominell spänning 
för reservvärmaren

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
EKHBH/X008BA
Inomhusenhet för luft/vatten-värmepumpsystem
4PW54185-1
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Hushållsvarmvattentank (tillval)

En EKHW*-hushållsvarmvattenberedare med integrerad elpatron på
3 kW kan anslutas till inomhusenheten som tillval. Hushålls-
varmvattenberedaren är tillgänglig i tre olika storlekar: 150, 200 och
300 liter. Mer information finns i installationshandboken för
hushållsvarmvattenberedaren.

Dräneringstrågssats (tillval)

För versioner med uppvärmning/komfortkyla (EKHBX) måste du
installera dräneringstrågssatsen EKHBDP.
För mer information om dräneringstrågssatsen, se "Installation av
EKHBDP-dräneringstrågssatsen (endast för EKHBX-modeller)" på
sid 13.

Solvärmepaket för hushållsvarmvattenberedare (tillval)

Information om solvärmepaketet EKSOLHW finns i installations-
handboken för paketet.

Digitalt I/O-kretskortspaket (indata/utdata – tillval)

Ett digitalt I/O-kretskort EKRP1HB (tillval) kan anslutas till inomhus-
enheten och ger:

■ fjärrlarmutsignal

■ uppvärmning/kylning PÅ/AV-utsignal

■ tvåvärdig drift (tillståndssignal för hjälppannan)

I bruksanvisningen för inomhusenheten och installationshandboken
för det digitala I/O-kretskortet finns mer information.

Se kopplingsschemat för anslutning av kretskortet till enheten.

Fjärrtermostatpaket (tillval)

Som tillval kan en rumstermostat EKRTW, EKRTWA eller EKRTR
anslutas till inomhusenheten. Mer information finns i installations-
handboken för rumstermostaten.

Möjliga alternativ

Anslutning till strömförsörjning med differentierad eltariff

Denna utrustning kan anslutas till strömförsörjning med differentierad
eltariff. Fullständig styrning av enheten kommer endast att vara
möjlig om strömförsörjningen med differentierad eltariff är av en typ
där strömförsörjningen är oavbruten. Se "Anslutning till
strömförsörjning med differentierad eltariff" på sid 19 för mer
information.

Den här handbokens omfattning

I den här installationshandboken beskrivs procedurer för hantering,
installation och anslutning av alla inomhusenheter av modellen
EKHBH/X.

Modellidentifiering

Inomhusenhet

Dräneringstrågssats (tillval)

TILLBEHÖR

Tillbehör som medföljer inomhusenheten

Se bild 1

OBS! ■ En ERLQ0*BA-utomhusenhet kan endast
anslutas till en EKHBH/X008BA-inomhusenhet
(värmare för bottenplåt vid utomhusenheten
måste styras av inomhusenheten).

■ En ERHQ0*BA-utomhusenhet kan anslutas till en
EKHBH/X008BA-inomhusenhet eller till en
EKHBH/X008AA/AB-inomhusenhet (om ett paket
med värmare för bottenplåt krävs kan du läsa mer
under "Möjliga alternativ" på sid 2).

1 Värmepumpskapacitet

2 Nödvändig uppvärmningskapacitet (beroende på placering)

3 Ytterligare uppvärmningskapacitet med reservvärmare

4 Jämviktstemperatur (kan anges via användargränssnittet, 
se "Inställningar" på sid 23)

TA Omgivningstemperatur (utomhus)

PH Uppvärmningskapacitet

EKBPHT08 EKBPHT08BA

EKHBH/X008AA/AB Möjlig Ej tillåtet

EKHBH/X008BA Möjlig Möjlig

TA

43

1

2

PH

OBS! Installation av ERHQ- eller ERLQ-värmepumpenheten
beskrivs i installationshandboken för utomhusenheten.

Användning av inomhusenheten beskrivs i bruks-
anvisningen för inomhusenheten.

EK HB X 008 AA 3 V3

Nominell spänning 
för reservvärmaren:
V3 = 1P, 230 V
WN = 3P, 400 V
T1 = 3P, 230 V

Reservvärmarens kapacitet (kW)

Serier

Indikering av kapacitet för kyla/värme (kW)(a)

(a) För exakta värden, se "Tekniska specifikationer" på sid 38.

X = uppvärmning och komfortkyla
H = endast uppvärmning

Hydrobox

Europeiskt paket

EK HB DP 150

Dräneringstråg

Hydrobox

Europeiskt paket

1 Installationshandbok

2 Användarhandbok

3 Avstängningsventil

4 Dekal med kabeldragningsdiagram 
(insidan av inomhusenhetens lock)

5 Fästskruv för inomhusenhetens hölje
Installationshandbok
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SÄKERHETSÖVERVÄGANDEN

Följande säkerhetsföreskrifterna är uppdelade i fyra typer. De
omfattar alla mycket viktiga ämnen så följ dem noggrant.

Fara
■ Slå av strömbrytaren innan du vidrör elektriska terminaldelar.

■ När servicepaneler tagits bort kan strömförande komponenter
vidröras av misstag.

Lämna aldrig enheten obevakad under installation eller service
när servicepanelen är borttagen.

■ Vidrör aldrig vattenrör under och omedelbart efter drift eftersom
dessa kan vara heta. Du kan få brännskador. För att undvika
skador ska du låta rören svalna till normal temperatur eller ha på
dig skyddshandskar.

■ Vidrör ingen strömbrytare med fuktiga fingrar. Detta kan leda till
elektriska stötar.

■ Stäng av all strömförsörjning till enheten innan du vidrör några
strömförande delar.

Varning
■ Riv sönder och kasta bort plastpåsar så att inte barn kan

använda dem som leksaker.

Barn som leker med plastpåsar kan kvävas och dö.

■ Kasta förpackningsmaterialet säkert. Förpackningsmaterial som
spikar och andra metall- eller trädelar kan orsaka skador.

■ Vidrör aldrig utläckt köldmedium. Detta kan orsaka allvarliga
köldskador.

■ Vidrör aldrig köldmediumrör under och omedelbart efter drift
eftersom dessa kan vara heta eller kalla, beroende på tillståndet
för det köldmedium som flyter genom rören, kompressorn och
andra delar i köldmediumcykeln. Du kan få bränn- eller frost-
skador om du vidrör köldmediumrören. För att undvika skador
ska du låta rören svalna till normal temperatur. Om du måste
vidröra dem ska du ha på dig skyddshandskar.

■ Vidrör inga interna delar (pump, reservvärmare, etc.) under och
omedelbart efter drift.

Du kan få brännskador om du vidrör interna delar. För att
undvika skador ska du låta de interna delarna svalna till normal
temperatur. Om du måste vidröra dem ska du ha på dig
skyddshandskar.

Försiktigt
■ Jorda enheten.

Jordmotståndet ska följa lokala och nationella föreskrifter

Anslut inte jordningen till en gasledning, vattenledning,
åskledare eller jordning för en telefonledning.

Ofullständig jordning kan leda till elektriska stötar.

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

■ Vattenrör.
Hårda vinylrör är inte effektiva för jordning.

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

■ Installera strömkabeln minst 1 meter från TV- eller radio-
apparater för att förhindra bildstörningar eller brus.

(Beroende på radiovågorna kan ett avstånd på 1 meter vara
otillräckligt för att eliminera bruset.)

■ Spola inte av enheten. Det kan leda till elektriska överslag eller
brand.

■ Installera inte enheten på någon av följande platser:

■ Där det finns en dimma av mineralolja, oljespray eller ånga.
Plastkomponenter kan brytas ned och falla ut eller orsaka
vattenläckor.

■ Där frätande gas, t.ex. gas av svavelhaltig syra, produceras.
Korrosion av kopparrören eller lödda delar kan göra att
köldmediet läcker ut.

■ I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska vågor.
Elektromagnetiska vågor kan störa styrsystemet och göra att
utrustningen inte fungerar som den ska.

■ Där brandfarliga gaser kan läcka ut, där kolfiber eller
lättantändligt damm finns i luften eller där brandfarliga ämnen
hanteras, till exempel thinner eller bensin.
Sådana gaser kan orsaka eldsvåda.

■ Platser där salthalten i luften är hög.

■ Där spänningen varierar mycket, som t ex i fabriker.

■ I fordon eller fartyg.

■ Där det förekommer sura eller alkaliska ångor.

Förklaring av symbolerna FARA, VARNING, FÖRSIKTIGT och
OBS.

FARA

Indikerar en överhängande farlig situation som, om den
inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.

VARNING

Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte
undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

FÖRSIKTIGT

Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte
undviks, kan resultera i mindre eller medelstor skada. Kan
också användas för att varna för osäkra metoder.

OBS!

Indikerar situationer som kan resultera i skador på
utrustning eller egendom.
EKHBH/X008BA
Inomhusenhet för luft/vatten-värmepumpsystem
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TYPEXEMPEL

Exemplen nedan är endast avsedda som illustration.

Tillämpning 1

Uppvärmningstillämpning med rumstermostaten ansluten till
inomhusenheten.

Pumpdrift och uppvärmning

När rumstermostaten (T) är ansluten till inomhusenheten drivs
pumpen (4) när det kommer en uppvärmningsbegäran från rums-
termostaten och utomhusenheten startas för att uppnå den utvatten-
temperatur som angivits via användargränssnittet.

När rumstemperaturen ligger över den inställda temperaturen på
termostaten stannar utomhusenheten och pumpen.

Tillämpning 2

Uppvärmningstillämpning utan rumstermostat ansluten till inomhus-
enheten. Temperaturen i varje rum styrs med en ventil på respektive
vattenkrets. Hushållsvarmvatten tas från hushållsvarmvatten-
beredaren som finns ansluten till inomhusenheten.

Pumpdrift

När ingen termostat är ansluten till inomhusenheten (2) kan pumpen
(4) konfigureras för att fungera antingen så länge inomhusenheten är
på eller tills önskad vattentemperatur uppnåtts.

Uppvärmning

Utomhusenheten (1) körs för att uppnå önskad utvattentemperatur
enligt användargränssnittets inställning.

1 Utomhusenhet 6 Kollektor 
(anskaffas lokalt)

2 Inomhusenhet

3 Värmeväxlare 7 Avstängningsventil

4 Pump FHL1..3 Golvvärmekrets 

5 Avstängningsventil T Rumstermostat (tillval)

Anslut termostatkablar till rätt kontakter (se "Anslutning av
termostatkabeln" på sid 18) och konfigurera DIP-
switcharna korrekt (se "Konfiguration av rumstermostat-
installationen" på sid 21).

FHL1
FHL2

FHL3

T

5 64321

7

1 Utomhusenhet 10 Hushållsvarmvattentank 
(tillval)

2 Inomhusenhet

3 Värmeväxlare 11 Elpatron

4 Pump 12 Värmeväxlarspole

5 Avstängningsventil FHL1..3 Golvvärmekrets 

6 Kollektor 
(anskaffas lokalt)

T1..3 Individuell rumstermostat 
(tillval)

7 Avstängningsventil M1..3 Individuell motoriserad 
ventil för styrning av krets 
FHL1 (anskaffas lokalt)8 Motoriserad 

3-vägsventil (medföljer 
varmvattentanken)

9 Förbikopplingsventil 
(anskaffas lokalt)

OBS! Detaljer för pumpkonfiguration kan hittas under
"Konfiguration av pumpdrift" på sid 22.

OBS! När cirkulation i varje uppvärmningskrets (FHL1..3)
styrs med fjärrstyrda ventiler (M1..3) är det viktigt att
använda en förbikopplingsventil (9) för att undvika att
flödesbrytarens säkerhetsutlösare aktiveras.

Förbikopplingsventilen bör väljas så att det minsta
vattenflödet som nämns under "Vattenrördragning" på
sid 14 kan garanteras.

Vi rekommenderar att du väljer en förbikopplingsventil
som styrs av tryckskillnad.

M

FHL1
FHL2

FHL3

M1

T1

M2

T2

M3

T3

54321

12

10

11
7

8 6 9
Installationshandbok
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Hushållsvarmvattenberedning

När hushållsvarmvattenberedning är aktiverad (antingen manuellt av
användaren, eller automatiskt via en programtimer) uppnås önskad
varmvattentemperatur med en kombination av värmeväxlarspolen
och elpatronen.

När varmvattentemperaturen ligger under den av användaren
inställda temperaturen aktiveras 3-vägsventilen för uppvärmning av
varmvattnet med värmepumpen. Vid behov av extra varmvatten eller
vid hög temperaturinställning för varmvattnet kan elpatronen (11) ge
extra värmekapacitet.

Tillämpning 3

Uppvärmning och komfortkyla med en rumstermostat angiven för
växling mellan kyla/värme ansluten till inomhusenheten.
Uppvärmning görs via golvvärmekretsar och fläktkonvektorenheter.
Kylning görs endast genom fläktkonvektorer.
Hushållsvarmvatten tas från hushållsvarmvattenberedaren som finns
ansluten till inomhusenheten.

Pumpdrift och uppvärmning/komfortkyla

Beroende på årstid väljer kunden uppvärmning eller komfortkyla på
rumstermostaten (T). Detta val är inte möjligt via
användargränssnittet.

När uppvärmning/komfortkyla begärs av rumstermostaten (T) startar
pumpen och inomhusenheten (2) växlar till "uppvärmning"/
"komfortkyla". Utomhusenheten (1) startar för att uppnå önskad
utvattentemperatur (kallt/varmt).

I kylningsläge stängs 2-vägsventilen (13) för att förhindra att
kallvatten körs genom golvvärmekretsarna (FHL).

PÅ/AV-inställningen för uppvärmning/komfortkyla görs med rums-
termostaten och kan inte göras med användargränssnittet på
inomhusenheten.

Hushållsvarmvattenberedning

Varmvattenberedning beskrivs under "Tillämpning 2" på sid 4.

Tillämpning 4

Uppvärmning och komfortkyla utan rumstermostaten ansluten till
inomhusenheten, men där rumstermostaten endast för upp-
värmning (endast inställd för uppvärmning) styr golvvärmen och en
termostat för komfortkyla/uppvärmning (inställd för uppvärmning/
kylning) styr fläktkonvektorerna. Uppvärmning görs via golvvärme-
kretsar och fläktkonvektorenheter. Kylning görs endast genom
fläktkonvektorer.

OBS! Inomhusenheten kan konfigureras så att den vid låga
utomhustemperaturer enbart bereder varmvatten med
elpatronen. Detta säkerställer att värmepumpens hela
kapacitet används för uppvärmning.

Detaljer om varmvattentankens konfiguration för låga
utomhustemperaturer finns under "Inställningar" på
sid 23, lokala inställningar [5-02] till [5-04].

1 Utomhusenhet 10 Hushållsvarmvattentank 
(tillval)2 Inomhusenhet

3 Värmeväxlare 11 Elpatron

4 Pump 12 Värmeväxlarspole

5 Avstängningsventil 13 Motorstyrd tvåvägsventil 
(anskaffas lokalt)6 Kollektor 

(anskaffas lokalt)

7 Avstängningsventil FCU1..3 Fläktkonvektor (tillval)

8 Motoriserad 
3-vägsventil (medföljer 
varmvattentanken)

FHL1..3 Golvvärmekrets 

T Rumstermostat med 
växling uppvärmning/ 
komfortkyla (tillval)

M M

FHL1

T

FHL2
FHL3

FCU1
FCU2

FCU3
54321

6

7

8 13

10

11 12

OBS! Anslut termostatkablar till rätt kontakter (se "Anslutning
av termostatkabeln" på sid 18) och konfigurera DIP-
switcharna korrekt (se "Konfiguration av
rumstermostatinstallationen" på sid 21).

OBS! Kabeldragning för tvåvägsventilen (13) skiljer sig för en
NC-ventil (normal closed – normalt stängd) och en
NO-ventil (normal open – normalt öppen)! Kontrollera
att anslutningar görs till rätt kontaktnummer på
kabeldiagrammet.

M

FCU1
FCU2

FCU3

T4
T5

T6

FHL1
FHL2

FHL3

T

54321

6

7

13

M

14 6

9
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Pumpdrift

När ingen termostat är ansluten till inomhusenheten (2) kan pumpen
(4) konfigureras för att fungera antingen så länge inomhusenheten är
på eller tills önskad vattentemperatur uppnåtts.

Uppvärmning och komfortkyla

Beroende på årstid väljer kunden uppvärmning eller komfortkyla med
användargränssnittet på inomhusenheten.

Utomhusenheten (1) startar i uppvärmningsläge eller kylningsläge
för att uppnå önskad utvattentemperatur.

Med enheten i uppvärmningsläge är tvåvägsventilen (13) öppen.
Både fläktkonvektorerna och golvvärmekretsarna förses med
varmvatten.

Med enheten i kylningsläge stängs 2-vägsventilen (13) för att
förhindra att kallvatten körs genom golvvärmekretsarna (FHL).

PÅ/AV-inställningen för uppvärmning/komfortkyla görs med
användargränssnittet på inomhusenheten.

Tillämpning 5

Uppvärmning med en hjälppanna (omväxlande drift)

Uppvärmning med antingen Daikin-inomhusenheten eller en hjälp-
panna ansluten till systemet. Beslutet om EKHB*-inomhusenheten
eller pannan ska köras kan uppnås med en hjälpkontakt eller en
EKHB*-inomhusstyrd kontakt.

Hjälpkontakten kan t.ex. vara en utomhustermostat, en tariffkontakt,
en manuell kontakt, etc. Se "Kabeldragning, konfiguration A" på
sid 7.

Den EKHB*-inomhusenhetstyrda kontakten (även kallad "tillstånds-
signal för hjälppannan") bestäms av utomhustemperaturen (termistor
vid utomhusenheten). Se "Kabeldragning, konfiguration B" på sid 7.

Tvåvärdig drift är endast möjlig för uppvärmning, inte för varmvatten-
beredning. Hushållsvarmvatten i en sådan tillämpning tas alltid från
hushållsvarmvattentanken som är ansluten till Daikin-
inomhusenheten.

Hjälppannan måste integreras i rörledningen och i kabeldragningen
enligt illustrationerna nedan.

1 Utomhusenhet 14 Motorstyrd tvåvägsventil 
för aktivering av 
rumstermostaten 
(anskaffas lokalt)

2 Inomhusenhet

3 Värmeväxlare

4 Pump FCU1..3 Fläktkonvektor med 
termostat (tillval)

5 Avstängningsventil

6 Kollektor 
(anskaffas lokalt)

FHL1..3 Golvvärmekrets 

7 Avstängningsventil T Termostat endast för 
uppvärmning (tillval)

9 Förbikopplingsventil 
(anskaffas lokalt)

13 Motorstyrd tvåvägs-
ventil för avstängning 
av golvvärmekretsar 
under komfortkylning 
(anskaffas lokalt)

T4..6 Individuell rumstermostat 
för rum som 
uppvärms/kyls med 
fläktkonvektor (tillval)

OBS! Detaljer för pumpkonfiguration kan hittas under
"Konfiguration av pumpdrift" på sid 22.

När flera kretsar i systemet stängs med fjärrstyrda ventiler
kan du behöva installera en förbikopplingsventil (9) för att
undvika att flödesbrytarens säkerhetsutlösare aktiveras.
Se även "Tillämpning 2" på sid 4.

Kabeldragning för tvåvägsventilen (13) skiljer sig för en
NC-ventil (normal closed – normalt stängd) och en NO-
ventil (normal open – normalt öppen)! Kontrollera att
anslutningar görs till rätt kontaktnummer på
kabeldiagrammet.

FÖRSIKTIGT

■ Kontrollera att pannan och integrering av pannan i
systemet följer relevanta europeiska och nationella
föreskrifter.

■ Daikin kan inte hållas ansvariga för felaktigheter eller
riskabla situationer i pannsystemet.

1 Utomhusenhet 11 Värmeväxlarspole

2 Inomhusenhet 12 Hushållsvarmvattentank 
(tillval)

3 Värmeväxlare

4 Pump 15 Panna (anskaffas lokalt)

5 Avstängningsventil 16 Aquastat-ventil 
(anskaffas lokalt)

6 Kollektor 
(anskaffas lokalt)

7 Avstängningsventil 17 Avstängningsventil 
(anskaffas lokalt)

8 Motoriserad 
3-vägsventil (medföljer 
varmvattentanken)

18 Backventil 
(anskaffas lokalt)

FHL1...3 Golvvärmekrets 
(anskaffas lokalt)

10 Elpatron

M

FHL1
FHL2

FHL3

54321 8 18

16 17157

617

12

10 11
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Kabeldragning, konfiguration A

Kabeldragning, konfiguration B

Drift

■ Konfiguration A

När rumstermostaten begär uppvärmning driftssätts antingen
EKHB*-enheten eller pannan, beroende på positionen för
hjälpkontakten (A).

■ Konfiguration B

När rumstermostaten begär uppvärmning driftssätts antingen
EKHB*-enheten eller pannan, beroende på utomhus-
temperaturen (status för "tillståndssignal för hjälppannan").

När tillstånd ges till pannan kommer uppvärmningsdrift med
EKHB*-enheten automatiskt att stängas av.

För mer information se lokal inställning [C-02~C-04].

Boiler 
thermostat input

Panna, termostatinsignal

A Hjälpkontakt (normalt stängd)

H Värmebehov, rumstermostat (tillval)

K1A Hjälprelä för aktivering av EKHB*-enheten 
(anskaffas lokalt)

K2A Hjälprelä för aktivering av panna (anskaffas lokalt)

Boiler 
thermostat input

Panna, termostatinsignal

C Begäran om komfortkyla, rumstermostat (tillval)

H Värmebehov, rumstermostat (tillval)

Com Gemensam rumstermostat (tillval)

K1A Hjälprelä för aktivering av pannan (anskaffas lokalt)

KCR Tillståndssignal för hjälppannan

1 2 3 4

K1A

K1A K2A

X Y

K2A

Boiler 
thermostat input

L

N

EKHB*/auto / Boiler

A

EKHB* 
X2M

H Com

X1 X2

X Y

K1A

KCR

EKRP1HB

Boiler 
thermostat input

1 2 3 4

H C Com

K1A

EKHB* 
X2M

EKRTR*

1 2 3 4

C Com H

K1A

EKHB* 
X2M

EKRTW*

OBS! ■ Konfiguration A
Kontrollera att hjälpkontakten (A) har tillräcklig
differential eller tidsfördröjning så att ständig
växling mellan EKHB*-enheten och pannan kan
undvikas. Om hjälpkontakten (A) är en utomhus-
termostat ska du se till att denna är installerad i
skuggan, så att den inte påverkas av direkt
solljus.

Konfiguration B
Kontrollera att den tvåvärda hysteresen [C-04] har
tillräcklig differential så att ständig växling mellan
EKHB*-enheten och pannan kan undvikas. Efter-
som utomhustemperaturen mäts via utomhus-
enhetens lufttermistor ska du installera
utomhusenheten i skuggan, så att den inte
påverkas av solen.

Ständig växling kan orsaka korrosion i pannan på
ett tidigt stadium. Kontakta tillverkaren av pannan.

■ Vid uppvärmning med EKHB*-enheten kommer
enheten att köras för att uppnå önskad utvatten-
temperatur enligt användargränssnittets
inställning. Vid väderberoende drift bestäms
vattentemperaturen automatiskt beroende på
utomhustemperaturen.

Vid uppvärmning med pannan kommer pannan
att köras för att uppnå önskad utvattentemperatur
enligt inställningen på pannans styrenhet.

Ange aldrig ett högre börvärde för utvatten-
temperaturen på pannans styrenhet än 55°C.

■ Kontrollera att bara ett expansionskärl finns i
vattenkretsen. Ett expansionskärl finns redan
förmonterat i Daikin-inomhusenheten.

OBS! Kontrollera att DIP-switchen SS2-3 på kretskortet i
EKHB*-kopplingsboxen är korrekt konfigurerad. Se
"Konfiguration av rumstermostatinstallationen" på
sid 21.

För konfiguration B: Var noga med att konfigurera de
lokala inställningarna [C-02, C-03 och C-04] korrekt.
Se "Tvåvärd drift" på sid 30.

FÖRSIKTIGT

Kontrollera att returvattnet till EKHB*-värmeväxlaren aldrig
överstiger 55°C.

Ange därför aldrig utvattentemperaturens börvärde på
pannan till över 55°C och installera en aquastat-(a)ventil på
returvattenflödet för EKHB*-enheten.

Kontrollera att backventilerna (anskaffas lokalt) är korrekt
installerade i systemet.

Kontrollera att rumstermostaten (th) inte ofta stängs/sätts
på.

Daikin kan inte hållas ansvariga för några skador som
uppstår om denna regel inte följs.

(a) Aquastat-ventilen måste ställas in på 55°C och måste användas för att stänga 
returvattenflödet till enheten när den uppmätta temperaturen överstiger 55°C. 
När temperaturen faller till en lägre nivå ska aquastat-ventilen öppna 
returvattenflödet till EKHB*-enheten igen.

Manuellt tillstånd för EKHB*-enheten på pannan.

Om bara EKHB*-enheten ska köras i uppvärmningsläge
inaktiverar du den tvåvärda driften via inställning [C-02].

Om bara pannan ska köras i uppvärmningsläge ökar du
den tvåvärda PÅ-temperaturen [C-03] till 25°C.
EKHBH/X008BA
Inomhusenhet för luft/vatten-värmepumpsystem
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Tillämpning 6

Uppvärmning med rumstermostattillämpning via golvvärmekretsar
och fläktkonvektorenheter. Golvvärmekretsar och fläktkonvektor-
enheter kräver olika driftvattentemperaturer.

Golvvärmekretsar kräver en lägre vattentemperatur i uppvärmnings-
läge i förhållande till fläktkonvektorer. För att uppnå dessa två
börvärden används en blandningsstation för att anpassa vatten-
temperaturen enligt kraven för golvvärmekretsar. Fläktkonvektorerna
är direkt anslutna till inomhusenhetens vattenkrets och golvvärme-
kretsarna efter blandningsstationen. Den här blandningsstationen
styrs inte av inomhusenheten.

Installatören är ansvarig för drift och konfiguration av den lokalt
anskaffade vattenkretsen.

Daikin erbjuder endast en styrfunktion med dubbelt börvärde. Med
den här funktionen kan två börvärden genereras. Beroende på den
begärda vattentemperaturen (golvvärmekretsar och/eller fläkt-
konvektorenheter krävs) kan det första börvärdet eller andra
börvärdet aktiveras.

Pumpdrift och uppvärmning

När rumstermostaten för golvvärmekretsen (T1) och fläkt-
konvektorerna (T2) är anslutna till inomhusenheten kommer pumpen
(4) att köras när det finns en begäran för uppvärmning från T1
och/eller T2. Utomhusenheten startar drift för att uppnå önskad
utvattentemperatur. Målvärdet för utvattentemperaturen beror på
vilken rumstermostat som begär uppvärmning.

När rumstemperaturen för båda zonerna är över termostatens
börvärde stannar utomhusenheten och pumpen.

1 Utomhusenhet 8 Avstängningsventil 

2 Inomhusenhet 9 Blandningsstation 
(anskaffas lokalt)

3 Värmeväxlare T1 Rumstermostat för zon A 
(tillval)

4 Pump

5 Avstängningsventil T2 Rumstermostat för zon B 
(tillval)

6 Kollektor zon A 
(anskaffas lokalt) FCU1..3 Fläktkonvektor (tillval)

7 Kollektor zon B 
(anskaffas lokalt)

FHL1...3 Golvvärmekrets 
(anskaffas lokalt)

Fördelen med en styrfunktion med dubbelt börvärde är att
värmepumpen kan köras med lägsta nödvändiga utvatten-
temperatur när bara golvvärme begärs. Högre utvatten-
temperaturer krävs endast om fläktkonvektorer är i drift.
Detta ger en bättre prestanda för värmepumpen.

FHL1
FHL2

FHL3

T1

T2 FCU1
FCU2

FCU354321

8 9

7

6

B

A

Inställt 
värde Inställningar Termostatus

Zon A Första UI PÅ AV PÅ AV

Zon B Andra [7-03] AV PÅ PÅ AV

Resulterande vattentemperatur UI [7-03] [7-03] —

Resulterande pumpdrift PÅ PÅ PÅ AV

OBS! ■ Kontrollera att termostatkablarna ansluts till rätt
terminaler (se "Översikt över inomhusenheten" på
sid 9).

■ Var noga med att konfigurera de lokala
inställningarna [7-02], [7-03] och [7-04] korrekt.
Se "Styrning med dubbla börvärden" på sid 28.

■ Kontrollera att DIP-switchen SS2-3 på kretskortet
i EKHBH-kopplingsboxen är korrekt konfigurerad.
Se "Konfiguration av rumstermostatinstallationen"
på sid 21.

OBS! ■ Signalen med begäran om uppvärmning kan
behandlas på två olika sätt (installatörens val):
- Termo PÅ/AV-signal från rumstermostat
- Statussignal (aktiv/inte aktiv) från 

blandningsstationen

■ Det är installatörens ansvar att se till att inga
oönskade situationer kan uppstå (till exempel för
höga vattentemperaturer mot golvvärmekretsar,
etc.)

■ Daikin erbjuder ingen typ av blandningsstation.
Styrning med dubbla börvärden tillhandahåller
endast möjligheten att använda två börvärden.

■ När endast zon A begär uppvärmning kommer
zon B att matas med vatten med en temperatur
motsvarande det första börvärdet.
Detta kan leda till oönskad uppvärmning av zon B.

■ När endast zon B begär uppvärmning kommer
blandningsstationen att matas med vatten med en
temperatur motsvarande det andra börvärdet.
Beroende på styrning av blandningsstationen kan
golvvärmekretsen fortfarande ta emot vatten med
en temperatur som motsvarar börvärdet för
blandningsstationen.

Var medveten om att den faktiska vattentemperaturen
genom golvvärmekretsar beror på styrning och inställning
av blandningsstationen.
Installationshandbok
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ÖVERSIKT ÖVER INOMHUSENHETEN

Öppna inomhusenheten

■ Frontpanelen på inomhusenhetens hölje ger tillgång till mano-
metern och användargränssnittet.

■ Inomhusenhetens hölje kan tas bort genom att de 2 skruvarna
på undersidan tas bort och höljet lyfts av.

■ För att komma åt kopplingsboxens komponenter – t.ex. för
anslutning av lokal kabeldragning – kan kopplingsboxens
servicepanel tas bort. Lossa då de främre skruvarna och haka
loss kopplingsboxens servicepanel.

Var noggrann med att fixera höljet med skruvarna när du
installerar höljet (skruvarna medföljer som tillbehör).

Komponenterna i enheten kan vara mycket varma.

VARNING

■ Stäng av strömmen helt – t.ex till utomhusenheten,
reservvärmaren och varmvattentanken (om
tillämpligt) – innan du tar bort kopplingsboxens
servicepanel.

■ Vidrör aldrig köldmediumrör under och omedelbart
efter drift eftersom dessa kan vara heta eller kalla,
beroende på tillståndet för det köldmedium som flyter
genom rören, kompressorn och andra delar i köld-
mediumcykeln. Du kan få bränn- eller frostskador om
du vidrör köldmediumrören. För att undvika skador
ska du låta rören svalna till normal temperatur. Om du
måste vidröra dem ska du ha på dig skyddshandskar.

■ Vidrör inga interna delar (pump, reservvärmare, etc.)
under och omedelbart efter drift.

Du kan få brännskador om du vidrör interna delar. För
att undvika skador ska du låta de interna delarna
svalna till normal temperatur. Om du måste vidröra
dem ska du ha på dig skyddshandskar.

FARA

■ Vidrör aldrig vattenrör under och omedelbart efter drift
eftersom dessa kan vara heta. Du kan få
brännskador. För att undvika skador ska du låta rören
svalna till normal temperatur eller ha på dig
skyddshandskar.

■ När servicepaneler tagits bort kan strömförande
komponenter vidröras av misstag.
Lämna aldrig enheten obevakad under installation
eller service när servicepanelen är borttagen.

1

2

3

1 33
EKHBH/X008BA
Inomhusenhet för luft/vatten-värmepumpsystem
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Huvudkomponenter

1. Luftningsventil
Återstående luft i vattenkretsen tas automatiskt bort via
luftningsventilen.

2. Reservvärmare
Reservvärmaren består av ett elektriskt värmeelement i
reservvärmarens kärl som ger ytterligare uppvärmnings-
kapacitet för vattenkretsen om uppvärmningskapaciteten för
utomhusenheten inte räcker till vid låga utomhustemperaturer.

3. Temperatursensorer
Fyra temperatursensorer kontrollerar vatten- och köldmedium-
temperaturen vid olika punkter i vattenkretsen.

4. Kopplingsbox
Kopplingsboxen innehåller inomhusenhetens huvudsakliga
elektronik- och elkomponenter.

5. Värmeväxlare

6. Expansionskärl (10 liter)

7. Användargränssnitt
Med användargränssnittet kan installatören och användaren
konfigurera, använda och underhålla enheten.

8. Köldmediumvätskeanslutning

9. Köldmediumgasanslutning

10. Avstängningsventiler (tillbehör)
Avstängningsventilerna på anslutningen för in- och utlopps-
vatten möjliggör isolering av inomhusenhetens vattenkrets från
husets vattenkrets. Detta underlättar dränering och byte av filter
på inomhusenheten.

11. Anslutning för inloppsvatten

12. Anslutning för utloppsvatten

13. Dränerings- och påfyllningsventiler

14. Vattenfilter

Vattenfiltret renar vattnet från smuts för att förhindra skador på
pumpen eller blockering i förångaren. Vattenfiltret måste
rengöras regelbundet. Se "Underhåll och service" på sid 34.

15. Manometer
Manometern möjliggör avläsning av vattentrycket i
vattenkretsen.

16. Flödesbrytare
Flödesbrytaren kontrollerar flödet i vattenkretsen och skyddar
värmeväxlaren mot frysning och pumpen mot skada.

17. Pump
Pumpen cirkulerar vattnet i vattenkretsen.

18. Termiskt skydd för reservvärmaren
Reservvärmaren är försedd med ett överhettningsskydd.
Överhettningsskyddet aktiveras när temperaturen blir för hög.

19. Termobrytare för reservvärmaren
Reservvärmaren är försedd med en termobrytare. Termo-
brytaren löser ut när temperaturen blir för hög (högre än
reservvärmarens temperaturinställning för termoskydd).

20. Övertrycksventil
Övertrycksventilen förhindrar för högt vattentryck i vattenkretsen
genom att öppna vid 3 bar och släppa ut en viss vattenmängd.

21. Övertrycksventilslang
Det faktiska utloppet för övertrycksventilen. Se till att ordna
tillräcklig dränering.

1

3

10
11

8
9
13

12

10

2

3

4

5

3

7
15

6

13

14

16

21

3

17

19

20

18
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Huvudkomponenter i kopplingsboxen

1. Reservvärmarkontakter K1M, K2M, K5M och K6M.

2. Huvudkretskort
Huvudkretskortet styr enhetens funktioner.

3. Elpatron, kontakt K3M (endast för installationer med
varmvattentank)

4. Elpatronens överströmsskydd F2B (endast för installationer med
varmvattentank)
Överströmsskyddet skyddar elpatronen i varmvattentanken mot
överbelastning eller kortslutning.

5. Reservvärmarens överströmsskydd F1B, F3B
Överströmsskyddet skyddar reservvärmaren mot överbelastning
eller kortslutning.

6. Kopplingsplintar
Kopplingsplintar möjliggör enkel anslutning av lokal
kabeldragning.

7. Kabeldragskydd
Kabeldragskydden möjliggör fastsättning av lokal kabeldragning
för att minska dragbelastning på kablarna.

8. Kopplingsplintar X3M, X4M (endast för installationer med
varmvattentank)

9. Säkring kretskort, FU1

10. DIP-switch SS2
DIP-switchen SS2 har 4 växlingsbrytare för konfiguration av
olika installationsparametrar. Se "Ställa in DIP-switcharna,
översikt" på sid 21.

11. X13A-kontakt
X13A-kontakten är för K3M-kontakten (endast för installationer
med varmvattentank).

12. X9A-kontakt
X9A-kontakten är för termistorkontakten (endast för installa-
tioner med varmvattentank).

13. Säkring FU2 (inline-säkring)

14. Transformator TR1

15. A4P
Digitalt I/O-kretskort (endast för installationer med solvärme-
paket eller Digitalt I/O-kretskortspaket)

Funktionsdiagram

TR1

K1M K2M K5M

K3M K6M

F2B F3B F1B

X1M X3M

X2M X4M

A1P

A4P

14

12

11

10

9

15

6

6

1

2
3

1

5

13

8

7

8

X9A

X13A

SS2

FU2

FU1

4
5

OBS! Kopplingsschemat finns på insidan av kopplings-
boxens lucka.

1 Utomhusenhet 10 Avstängningsventil 
för vattenutloppet 
med dräneringsventil 
(lokal installation)

2 Inomhusenhet

3 Expansionskärl

4 Manometer 11 Avstängningsventil 
för vatteninloppet 
med dräneringsventil 
(lokal installation)

5 Luftningsventil

6 Övertrycksventil

7 Reservvärmare 12 Filter

8 Pump 13 Värmeväxlare

9 Flödesbrytare R1T
R2T
R3T
R4T

Temperatursensorer

R4T

H2O

t >

R3T
t >

R2T
t >

R1T
t >

9

10

11

32 4 8

12131

5 6 7
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INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN

Välja plats för installationen

Enheten ska väggmonteras inomhus på en plats som uppfyller
följande krav:

■ Installationsplatsen är frostfri.

■ Det finns tillräckligt med utrymme runt enheten för
servicearbeten. (Se bild 2).

■ Det finns tillräckligt med utrymme runt enheten för tillräcklig
luftcirkulation.

■ Det finns en förberedelse för kondensdränering (endast för
EKHBX-modeller med dräneringstrågssatsen EKHBDP) och
utlopp från övertrycksventilen.

■ Installationsytan är en plan och lodrät ej brännbar vägg som tål
enhetens driftsvikt (se "Tekniska specifikationer" på sid 38).

■ Det finns ingen brandrisk på grund av läckage av brandfarlig
gas.

■ Alla rörlängder och distanser måste beaktas.

■ Vid normal drift kommer hydroboxenheten att avge ett ljud som
kan tolkas som buller. Ljudet kommer från drift av vattenpumpen
och/eller kontaktoraktivering. Det är därför tillrådligt att installera
hydroboxenheten på en stabil vägg och inte i eller nära en
ljudkänslig miljö (t.ex. ett sovrum).

■ Installera inte enheten på platser med hög luftfuktighet
(t.ex. badrum).

■ Välj rördiameter enligt nödvändigt vattenflöde och tillgängligt
externt statiskt tryck för pumpen.

■ Utrustningen är inte avsedd för användning i en potentiellt
explosiv miljö.

■ Installera inte enheten på platser som ofta används som
arbetsplats.
Vid byggarbeten (t.ex. slipning) där mycket damm skapas måste
enheten täckas över.

■ Var noga med att en eventuell vattenläcka inte kan orsaka några
skador på installationsutrymmet och omgivningarna.

■ Placera inga föremål eller utrustning ovanpå enheten.

■ Var noga med att vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder enligt
relevanta lokala och nationella föreskrifter i händelse av ett
köldmediumläckage.

Dimensioner och serviceutrymme

Måttenhet: mm

Enhetens dimensioner, se bild 2

Nödvändigt serviceutrymme, se bild 2

Inspektion, skötsel och uppackning av enheten

■ Inomhusenheten är förpackad i en papplåda och fixerad med
remmar på en träpall.

■ Vid leverans skall enheten kontrolleras och eventuella påträffade
skador skall omedelbart rapporteras till transportbolagets
representant.

■ Kontrollera att alla inomhusenhetens tillbehör (se "Tillbehör" på
sid 2) finns med.

■ Placera enheten så nära installationsplatsen som möjligt innan
den packas upp från originalförpackningen för att skydda den
från transportskador.

■ Inomhusenheten väger cirka 46 kg och bör lyftas av två
personer med de två lyfthandtagen.

Krav Värde

Största tillåtna köldmediumrörlängd mellan utomhus- 
och inomhusenheterna 30 m

Minsta nödvändiga köldmediumrörlängd mellan 
utomhus- och inomhusenheterna 3 m

Största tillåtna höjdskillnad mellan utomhus- och 
inomhusenheterna 20 m

Maximalt tillåtet avstånd mellan trevägsventilen och 
inomhusenheten (endast för installationer med 
varmvattentank).

3 m

Maximalt tillåtet avstånd mellan varmvattentanken 
och inomhusenheten (endast för installationer med 
varmvattentank). Termistorkabeln som medföljer 
varmvattentanken är 12 m lång.

10 m

FÖRSIKTIGT

Om en hushållsvarmvattentank (tillval) används vid
installationen kan du läsa mer i installationshandboken för
varmvattentanken.

1 Flexibel dräneringsslang 5 Köldmediumgas-
anslutning

2 Anslutning för utloppsvatten

3 Anslutning för 
inloppsvatten

FBSP Female British Standard 
Pipe (invändig rörgänga, 
brittisk standard)

4 Köldmediumvätske-
anslutning

MBSP Male British Standard 
Pipe (utvändig rör-
gänga, brittisk standard)

FÖRSIKTIGT

Håll inte i kopplingsboxen eller rördelar när du lyfter
enheten! Två lyfthandtag finns för lyftning av enheten.
Installationshandbok
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Montering av inomhusenheten

1 Placera installationsmallen (se förpackningen) på väggen och
markera fästpositionerna (2 i överkant (● T) och 2 i underkant
(● B)).

Kontrollera att markeringarna (2 plus 2) är helt vågräta och att
dimensionerna på markeringarna motsvarar bild 4.
När enheten inte är installerad i våg kan luft fastna i vatten-
kretsen, vilket resulterar i att enheten inte fungerar som den ska.
Var särskilt noggrann med detta när du installerar en EKHBX-
modell för att förhindra spill från dräneringstråget.

2 Borra 4 hål och installera 4 pluggar (lämpliga för M10).

3 Sätt skruvarna i de övre pluggarna och häng inomhusenheten
på de övre skruvarna.

4 Placera skruvarna i de nedre pluggarna och fixera dem
ordentligt.

Installation av EKHBDP-dräneringstrågssatsen 
(endast för EKHBX-modeller)

För modeller med uppvärmning/komfortkyla måste du installera
dräneringstrågssatsen (se "Tillbehör" på sid 2).

Vid kylningsdrift kan vattenånga (luftfuktighet) i luften kondensera till
vätska och samlas på de kalla köldmedium- och vattenrören. Detta
vatten samlas i dräneringstråget, som ska anslutas till en dränering.

Installationsinstruktioner finns i installationsbladet som medföljde
dräneringstrågssatsen.

Köldmediumrördragning

Alla riktlinjer, instruktioner och specifikationer för köldmediumrör-
dragningen mellan inomhusenheten och utomhusenheten finns i
installationshandboken för utomhusenheten.

Placering av gasrör och vätskerör på inomhusenheten visas under
"Huvudkomponenter" på sid 10.

FÖRSIKTIGT

Inomhusenheten väger cirka 46 kg. Två personer krävs för
att montera enheten.

4

21 3

1

FÖRSIKTIGT

Kontrollera att övertryckventilslangen mynnar ut i
dräneringstråget. Om den inte gör det kan vatten komma i
kontakt med elektriska komponenter, vilket kan resultera i
stötar eller kortslutning i elsystemet.

Specifikationer för 
köldmediumrör Inomhusenhet Utomhusenhet

Gasröranslutning 15,9 mm (5/8 tum) 15,9 mm (5/8 tum)

Vätskeröranslutning 6,4 mm (1/4 tum) 6,4 mm (1/4 tum)

Vid anslutning av köldmediumrör ska du alltid använda två
skiftnycklar för åtdragning/lossning av muttrar! Om du inte
gör det kan röranslutningar skadas och läckor uppstå.
EKHBH/X008BA
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Vattenrördragning

Kontrollera vattensystemets krets

Enheterna är utrustade med ett vattenintag och ett vattenutsläpp,
båda för anslutning till vattenkretsen. Installationen med denna krets
måste utföras av en behörig kyltekniker och måste utföras i enlighet
med alla tillämpliga europiska och nationella bestämmelser.

Kontroll av vattenvolym och expansionskärlets förtryck

Enheten är utrustad med ett expansionskärl på 10 liter med ett
standardförtryck på 1 bar.

För att säkerställa korrekt drift av enheten kan förtrycket på
expansionskärlet behöva justeras och min- och maxnivån för
vattenvolymen måste kontrolleras.

1 Kontrollera att den totala vattenvolymen i installationen,
exklusive den interna vattenvolymen i inomhusenheten, är minst
10 l. Under "Tekniska specifikationer" på sid 38 kan du se
inomhusenhetens invändiga vattenvolym.

2 Med tabellen nedan kan du kontrollera om expansionskärlets
förtryck måste justeras.

3 Med tabellen och instruktionerna nedan bestämmer du om den
totala vattenvolymen i installationen ligger under maximalt
tillåten vattenvolym.

OBS! Enheten är endast avsedd för användning i ett slutet
vattensystem. Användning i en öppen vattenkrets kan
leda till omfattande korrosion av vattenrören.

OBS! Innan installationen av enheten fortsätter kontrolleras
följande punkter:

■ Det maximala vattentrycket är 3 bar + pumpens
statiska tryck.

■ Maximal vattentemperatur är 65°C (inställning för
säkerhetsanordning)

■ Två avstängningsventiler levereras med enheten.
För att underlätta service och underhåll installerar
du en ventil vid enhetens vatteninlopp och en vid
inomhusenhetens vattenutlopp. Var noggrann
med positionen på avstängningsventilerna.
Orientering av de integrerade dränerings- och
påfyllningsventilerna är viktiga för service. Se
bild 3.

■ Dräneringskranar måste finnas vid alla lågt
belägna punkter i systemet för att möjliggöra en
komplett tömning av systemet vid underhåll.
Två dräneringsventiler integrerade i
avstängningsventilerna är tillgängliga för
dränering av vatten från inomhusenhetens
vattensystem.

■ Använd en korrekt dränering av övertrycks-
ventilen för att undvika att vatten kommer i kontakt
med några elektriska komponenter.

■ Luftningsventiler måste finnas vid alla högt
placerade systempunkter. Dessa ventiler skall
placeras vid platser som är lätt åtkomliga från
servicesynpunkt. Enheten är försedd med en
intern automatisk luftningsanordning. Kontrollera
att luftningsventilen inte är åtdragen för hårt så att
automatisk luftning av vattenkretsen fortfarande är
möjlig.

■ Kontrollera att komponenterna som installerats i
samband med den lokala rördragningen tål
vattnets tryck och temperatur.

■ Använd alltid material som är kompatibla med det
vatten som används i systemet och med de
material som används i inomhusenheten.

■ Välj rördiameter enligt nödvändigt vattenflöde och
tillgängligt externt statiskt tryck för pumpen.

■ Det minsta begärda vattentrycket för drift av
inomhusenheten är 12 l/min. När vattenflödet är
lägre än detta minimumvärde visas flödesfel 7H
och driften av inomhusenheten stoppas.

I de flesta tillämpningar kommer denna minimumvatten-
volym att ge tillfredsställande resultat.

För kritiska processer eller i rum med hög värmebelastning
kan dock ökad vattenvolym krävas.

OBS! När cirkulation i varje uppvärmningskrets styrs med
fjärrstyrda ventiler är det viktigt att denna minsta
vattenvolym bibehålls även om alla ventiler stängs.

Exempel

FHL1
FHL2

FHL3

M1

T1

M2

T2

M3

T3

54321

7

6 8

1 Utomhusenhet 8 Förbikopplings-
ventil (anskaffas 
lokalt)2 Inomhusenhet

3 Värmeväxlare FHL1..3 Golvvärmekrets 
(anskaffas lokalt)

4 Pump

5 Avstängningsventil T1..3 Individuell rums-
termostat (tillval)

6 Kollektor 
(anskaffas lokalt) M1..3 Individuell 

motoriserad ventil 
för styrning av krets 
FHL1 (anskaffas 
lokalt)

7 Avstängningsventil
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Beräkna förtrycket för expansionskärlet

Det förtryck (Pg) som ska ställas in beror på den maximala
installationshöjdskillnaden (H) och beräknas enligt nedan:

Pg=(H/10+0,3) bar

Kontroll av den maximalt tillåtna vattenvolymen

Så här bestämmer du den maximalt tillåtna vattenvolymen i hela
kretsen:

1 Bestäm motsvarande vattenvolm för det beräknade förtrycket
(Pg) med diagrammet nedan.

2 Kontrollera att den totala vattenvolymen i hela vattenkretsen
understiger detta värde:

Annars är expansionskärlet i inomhusenheten för litet för
installationen.

Exempel 1

Inomhusenheten är installerad 5 m under vattenkretsens högsta
punkt. Den totala vattenvolymen i vattenkretsen är 100 l.

I det här exemplet krävs inga åtgärder eller justeringar.

Exempel 2

Inomhusenheten installeras vid vattenkretsens högsta punkt. Den
totala vattenvolymen i vattenkretsen är 350 l.

Resultat:

■ Eftersom 350 l är högre än 280 l måste förtrycket minskas
(se tabellen ovan).

■ Det nödvändiga förtrycket är. 
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (0/10 + 0,3) bar = 0,3 bar

■ Motsvarande maximal vattenvolym kan utläsas ur diagrammet:
cirka 410 l.

■ Eftersom den totala vattenvolymen (350 l) ligger under den
maximala vattenvolymen (410 l) är expansionskärlet tillräckligt
för installationen.

Ställa in förtrycket för expansionskärlet

När standardförtrycket för expansionskärlet (1 bar) behöver ändras
ska du beakta följande riktlinjer:

■ Använd endast torrt kväve för justering av expansionskärlets
förtryck.

■ Olämplig inställning av expansionskärlets förtryck kommer att
leda till driftfel i systemet. Därför kan förtrycket endast justeras
av en licensierad installatör.

Anslutning av vattensystemet

Vattenanslutningar ska utföras i överensstämmelse med lokala
föreskrifter och vad som framgår av utförandediagrammet som
medföljer enheten, avseende vattenintag respektive vattenutsläpp.

Om luft, fukt eller smuts tränger in i vattensystemet, kan allvarliga
problem uppstå. Beakta därför alltid följande när vattenkretsen
ansluts:

■ Använd endast rena rör.

■ Rikta rören nedåt när du tar bort grader.

■ Täpp till röränden när du sätter in röret i väggen så att inte
smuts och damm kommer in.

■ Använd en bra gängtätning för att täta anslutningarna.
Tätningen måste kunna tåla systemets tryck och temperaturer.

■ Vid användning av andra metallrör än mässing måste du isolera
båda materialen från varandra för att förhindra galvanisk
korrosion.

■ Eftersom mässing är ett mjukt material ska du använda lämpliga
verktyg för anslutning av vattenkretsen. Olämpliga verktyg
skadar rören.

Installa-
tionens 
höjdskillnad(a)

(a) Installationens höjdskillnad: höjdskillnaden (m) mellan den högsta punkten i 
vattenkretsen och inomhusenheten. Om inomhusenheten finns på den högsta 
punkten i installationen anses installationshöjden vara 0 m.

Vattenvolym

≤280 l >280 l

≤7 m
Ingen justering av förtrycket 
krävs.

Nödvändiga åtgärder:
• Förtrycket måste minskas 

enligt beräkningen i "Beräkna 
förtrycket för 
expansionskärlet"

• Kontroll av att vattenvolymen 
är under den maximalt tillåtna 
vattenvolymen (med 
diagrammet nedan)

>7 m

Nödvändiga åtgärder:
• Förtrycket måste ökas enligt 

beräkningen i "Beräkna 
förtrycket för 
expansionskärlet"

• Kontroll av att vattenvolymen 
är under den maximalt tillåtna 
vattenvolymen (med 
diagrammet nedan)

Enhetens expansionskärl är 
för litet för installationen.

= förtryck

= maximal vattenvolym

0.3
0.5

1

1.5

2

2.5

100500 10 150 200 250 300 350 400 450
maximum water volume [l]
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e-
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OBS! Var försiktig så att enhetens rör inte deformeras av
onödigt mycket kraft vid röranslutningen. Om rören
deformeras kan driftsstörningar uppstå.

OBS! ■ Enheten är endast avsedd för användning i ett
slutet vattensystem. Användning i en öppen
vattenkrets kan leda till omfattande korrosion av
vattenrören.

■ Använd aldrig förzinkade komponenter i vatten-
kretsen. Omfattande korrosion av dessa kompo-
nenter kan uppstå eftersom kopparrör används i
enhetens interna vattenkrets.

■ Vid användning av en 3-vägsventil i vattenkretsen

är det viktigt att garantera en fullständig separa-
tion mellan hushållsvarmvatten- och
golvvärmevattenkretsen.

■ Vid användning av en 3-vägsventil eller 2-
vägsventil i vattenkretsen ska den maximala
växlingstiden för ventilen vara mindre än
60 sekunder.
EKHBH/X008BA
Inomhusenhet för luft/vatten-värmepumpsystem
4PW54185-1

Installationshandbok

15



Påfyllningsvatten

1 Anslut vattentillförseln till en dränerings- och påfyllningsventil
(se "Huvudkomponenter" på sid 10).

2 Kontrollera att den automatiska luftningsventilen är öppen (minst
2 varv).

3 Fyll på med vatten tills manometern indikerar ett tryck på cirka
2,0 bar. Töm kretsen på luft i största möjliga utsträckning med
luftningsventilerna. Luft i vattenkretsen kan störa funktionen för
reservvärmaren

4 Kontrollera att reservvärmarens kärl är fyllt med vatten genom
att öppna övertrycksventilen. Vatten måste flöda ut från ventilen.

Rörisolering

Hela systemets vattenkrets, inklusive all rördragning, måste isoleras
för att förhindra kondens vid kyldrift och försämrad värme-
/kylningskapacitet.

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

Kabeldragning

Översikt

Illustrationen nedan ger en översikt över den nödvändiga lokala
kabeldragningen mellan flera delar av installationen. Se även
"Typexempel" på sid 4.

OBS! ■ Vid påfyllning kan det vara omöjligt att få bort all
luft ur systemet. Återstående luft kommer att tas
bort med de automatiska luftningsventilerna
under systemets första drifttimmar. Ytterligare
vattenpåfyllning kan sedan krävas.

■ Vattentrycket som indikeras på manometern
varierar beroende på vattentemperaturen (högre
tryck vid högre vattentemperatur).

Vattentrycket ska hela tiden vara över 0,3 bar för
att luft inte ska komma in i kretsen.

■ Enheten kan tömma ut överflödigt vatten genom
övertrycksventilen.

■ Vattenkvaliteten måste uppfylla EU-direktiv
98/83 EC.

VARNING

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

■ Stäng av strömmen innan du utför några kopplingar.

■ Använd endast kopparledningar.

■ Kläm aldrig kabelbuntar och se till att de inte kommer i
kontakt med rör eller vassa kanter.

Kontrollera att ingen extern belastning påfrestar
kabelanslutningarna.

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

■ Elinstallationen på plats måste följa de instruktioner
som ges nedan och överensstämma med det
kopplingsschema som levererats tillsammans med
enheten.

■ Använd alltid en dedikerad strömförsörjning. Dela
aldrig strömförsörjning med någon annan apparat.

■ Jorda enheten ordentligt. Jorda inte enheten till ett
vattenrör, ett vågfrontskydd eller en jordledning för
telefon. Ofullständig jordning kan leda till elektriska
stötar.

■ Var noga med att installera en jordfelsbrytare i enlig-
het med relevanta lokala och nationella föreskrifter.
Om inte detta följs kan elektriska stötar eller eldsvåda
uppstå.

■ Installera nödvändiga säkringar.

A Enskild strömförsörjning 
för utomhusenheten, 
reservvärmaren och 
elpatronen

G 3-vägsventil för 
varmvattentanken 
(tillval)

H 2-vägsventil för 
kylningsläge 
(anskaffas lokalt)B Utomhusenhet

C Värmare för 
bottenplåten EKBPHT(a)

(a) Värmare för bottenplåten är endast tillgängligt i kombination med ERLQ eller för 
EKBPHT-paketet (tillval).

I Hushållsvarmvattentank 
(tillval)

D Reservvärmare J Elpatron (tillval)

E Inomhusenhet K Användargränssnitt 
(digital styrenhet)

F Rumstermostat (tillval)

Art. Beskrivning
Nödvändigt 
antal trådar

Maximal 
arbetsström

1 Strömförsörjningskabel för 
utomhusenhet

2+GND (a)

(a) Se märkskylten på utomhusenheten.

2 Strömförsörjnings- och 
signalkabel för 
inomhusenheten

3+GND (b)

(b) Kabeltjocklek 2,5 mm2

3 Strömkabel för värmaren för 
bottenplåten

2 (c)

(c) Minsta kabeltjocklek 1,5 mm2

4 Strömförsörjningskabel för 
reservvärmare

2+GND eller 
3+GND

(d)

(d) Se tabellen nedan "Anslutning av strömförsörjning till reservvärmaren" på sid 18.

5 Rumstermostatkabel 3 eller 4 100 mA(c)

6 Signalkabel för trevägsventil 2+GND 100 mA(c)

7 Signalkabel för tvåvägsventil 2+GND 100 mA(c)

8 Strömförsörjningskabel och 
signalkabel för 
överhettningsskydd för 
elpatronen

4+GND (b)

9 Termistorkabel 2 (e)

(e) Termistor- och signalkabel (12 m) medföljer varmvattentanken.

10 Strömförsörjningskabel för 
elpatron

2+GND 13 A

11 Kabel för strömförsörjningen 
med differentierad eltariff 
(spänningsfri kontakt)

2 (f)

(f) Kabeltjocklek 0,75 mm2 till 1,25 mm2, maxlängd: 50 m.
Spänningsfri kontakt ska säkerställa minsta tillämpliga belastning på 
15 V likspänning, 10 mA

12 Användargränssnittskabel 2 (g)

(g) Kabeltjocklek 0,75 mm2 till 1,25 mm2, maxlängd: 500 m.

T

I

M

M
2

B

1 4

5

D
6

7

8

9

3

E

A 1011

F

K

I
C

J

H

G
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Internt kopplingsschema – Komponentlista

Se det inre kretsschemat som medföljer enheten (på insidan av
luckan till inomhusenhetens kopplingsbox). Följande förkortningar
används.

A1P..................Huvudkretskort

A2P..................Kretskortet för den digitala styrenheten
(användargränssnitt)

A3P.......... * .....Termostat (EKRTW/R) (PC = intern strömkrets) 
(tillval)

A3P.......... * .....Kretskort för solvärmepumpstation (EKSR3PA) 
(tillval)

A4P.......... * .....Digitalt I/O-kretskort (EKRP1HB) (tillval)

A4P.......... * .....Kretskort för mottagare (EKRTR) (tillval)

BSK ......... * .....Relä för solvärmepumpstation (EKSR3PA) (tillval)

E1H..................Reservvärmeelement 1

E2H..................Reservvärmeelement 2

E3H..................Reservvärmeelement 3

E4H..........# .....Elpatron (3 kW)

F1B,F3B ..........Säkring, reservvärmare

F2B ..........# .....Säkring, elpatron

F1T ..................Termosäkring reservvärmare (250 V, 94°C)

FU1..................Säkring 3,15 A T 250 V för kretskort

FU2..................Säkring 5 A T 250 V

FuR,FuS ..........Säkring 5 A 250 V för digitalt I/O-kretskort

K1M .................Kontakt, reservvärmare steg 1

K2M .................Kontakt, reservvärmare steg 2

K3M .........# .....Kontakt, elpatron

K4M .................Pumprelä

K5M,K6M.........Kontakt för reservvärme, huvudbrytare

M1P .................Pump

M2S .......## .....2-vägsventil för kylningsläge (anskaffas lokalt)

M3S .........# .....Trevägsventil: golvvärme/hushållsvarmvatten

PHC1 ...............Optokoppling, indatakrets

Q1DI ................Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)

Q1L..................Överhettningsskydd, reservvärmare

Q2L,Q3L ..# .....Överhettningsskydd, elpatron

R1H ......... * .....Luftfuktighetssensor (EKRTR) (tillval)

R1T.......... * .....Sensor för omgivningstemperatur (EKRTW) (tillval)

R1T..................Termistor för värmeväxlarens utloppsvatten

R2T.......... * .....Extern sensor (golv eller omgivning) (EKRTETS) 
(tillval)

R2T..................Termistor för reservvärmarens utloppsvatten

R3T..................Termistor för vätskesidans köldmedium

R4T..................Termistor för inloppsvatten

R5T..........# .....Termistor, hushållsvarmvattenberedare

S1L ..................Flödesbrytare

S2S..................Kontakt för strömförsörjningen med differentierad
eltariff

S3S..................Kontakt för dubbelt börvärde 2

S4S..................Kontakt för dubbelt börvärde 1

SS1..................DIP-switch

TR1..................Transformator 24 V för kretskort

V1S..................Gnistskydd 1

V2S..................Gnistskydd 2

X1M~X9M ........Kopplingsplintar

Riktlinjer för kabeldragning
■ Större delen av kabeldragningen för enheten ska göras till

kopplingsplinten i kopplingsboxen. För att få tillgång till
kopplingsplinten öppnar du inomhusenhetens lock och
kopplingsboxens servicepanel, se "Öppna inomhusenheten" på
sid 9.

■ Kabeldragskydd finns på kopplingsboxens undersida. Fäst alla
kablar med kabeldragskydd (anskaffas lokalt).

■ En dedikerad strömkrets krävs för reservvärmaren.

■ Installationer utrustade med en hushållsvarmvattenberedare
(tillval) kräver en dedikerad strömkrets för reservvärmaren.

Mer information finns i installationshandboken för hushålls-
varmvattenberedaren.

Anslutning av strömförsörjnings- och signalkabel för
inomhusenheten

Strömförsörjnings- och kabelkrav

Strömförsörjning till inomhusenheten ska ledas genom utomhus-
enheten. Datakommunikation med utomhusenheten görs via samma
kabel.

Alla riktlinjer och specifikationer för lokal kabeldragning mellan
inomhusenheten och utomhusenheten finns i installationshandboken
för utomhusenheten.

Procedur

1 Utgå ifrån rätt typ av kabel, anslut strömkretsen till korrekt
kontakter enligt kopplingsschemat och illustrationen nedan.

2 Anslut jordledaren (gul/grön) till jordskruven på kopplingsboxens
monteringsplåt.

3 Fixera kabeln med kabeldragskydd för att minska drag-
belastning på kablarna.

4 Vid kabeldragning ska du tillse att montering av inomhus-
enhetens hölje inte blockeras, se bild 3.

Obs! Endast relevant kabeldragning visas.

FÖRSIKTIGT

Välj alla kablar och trådstorlekar enligt lokala och
nationella lagar och förordningar.

VARNING

När du är färdig med elanslutningarna kontrollerar du att
alla elektriska komponenter och kontakter i elboxen är
ordentligt anslutna.

* Tillval

# Tillämpningar för endast varmvattentank

## Endast tillämpningar med värme/kyla

VARNING

Stäng av strömmen helt – t.ex till utomhusenheten,
reservvärmaren och varmvattentanken (om
tillämpligt) – innan du tar bort kopplingsboxens
servicepanel.

X3M
X1M

1 2 3

1 32 

1 2 3
EKHBH/X008BA
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Anslutning av strömförsörjning till reservvärmaren

Strömkrets och kabelkrav

Denna strömkrets måste skyddas i enlighet med lokala och
nationella förordningar för skyddsenheter.

Välj kabel för strömförsörjning enligt lokala och nationella lagar och
förordningar. I tabellen nedan anges den maximala belastnings-
strömmen för reservvärmaren.

(1)(2)

Procedur

1 Utgå ifrån rätt typ av kabel, anslut strömkretsen till huvud-
strömbrytaren enligt kopplingsschemat och illustrationen nedan.

2 Anslut jordledaren (gul/grön) till jordskruven på plint X1M.

3 Fixera kabeln med kabeldragskydd för att minska drag-
belastning på kablarna.

Obs! Endast relevant kabeldragning visas.

Anslutning av termostatkabeln

Anslutning av termostatkabeln beror på tillämpningen.

Se även "Typexempel" på sid 4 och "Konfiguration av rumstermostat-
installationen" på sid 21 för mer information och konfigurations-
alternativ för pumpdrift i kombination med en rumstermostat.

Termostatkrav

■ Kraftförsörjning: 230 V AC eller batteridrift

■ Kontaktspänning: 230 V.

Procedur

1 Anslut termostatkabeln till rätt kontakter enligt kabeldiagrammet
och installationshandboken för rumstermostatpaketet.

2 Fixera kabeln med kabeldragskydd för att minska drag-
belastning på kablarna.

3 Ställ in DIP-switch SS2-3 på kretskortet till ON (på). Se
"Konfiguration av rumstermostatinstallationen" på sid 21 för mer
information.

Anslutning av kontakter för första börvärde och andra börvärde

Anslutning av kontakt för börvärde är endast relevant om kontakt för
dubbelt börvärde har aktiverats.

Se även "Typexempel" på sid 4 och "Styrning med dubbla börvärden"
på sid 28.

Kontaktkrav

Kontakten ska vara en spänningsfri kontakt som säkerställer 230 V
(100 mA).

Procedur

1 Anslut kontakten för första börvärde och andra börvärde till
motsvarande kontakter enligt bilden nedan

2 Fixera kablarna med kabeldragskydd för att minska drag-
belastning på kablarna.

3 Beroende på begärd pumpdrift anges DIP-switch SS2-3 och
lokal inställning [F-00]. Se "Konfiguration av pumpdrift" på sid 22
och lokal inställning [F-00] i "[F] Alternativinställning" på sid 31.

Anslutning av ventilsignalkablar

Ventilkrav

■ Kraftförsörjning: 230 V AC

■ Maximal arbetsström: 100 mA

Kabeldragning för tvåvägsventilen

1 Använd lämplig kabel och anslut ventilsignalkabeln till plint X2M
enligt kopplingsschemat.

2 Fixera kabeln/kablarna med kabeldragskydd för att minska
dragbelastning på kablarna.

Kabeldragning för trevägsventilen

1 Utgå ifrån rätt typ av kabel, anslut ventilsignalkabeln till rätt
kontakter enligt kopplingsschemat.

Använd en dedikerad strömkrets för reservvärmaren och
elpatronen. Dela aldrig strömförsörjning med någon annan
apparat.

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

Inomhusenhetens 
modell

Reserv-
värmarens 
kapacitet

Nominell 
spänning för 

reserv-
värmaren

Maximal 
arbetsström Zmax (Ω)

EKHB*008BA3V3 3 kW 1x 230 V 13 A —

EKHB*008BA6V3(a) (b)

(a) Utrustning som uppfyller EN/IEC 61000-3-12(1)

(b) Denna utrustning uppfyller EN/IEC 61000-3-11(2) förutsatt att systemets 
impedans Zsys är mindre än eller lika med Zmax vid gränssnittspunkten mellan 
användarens nät och det offentliga systemet. Installatören eller användaren av 
utrustningen har ansvaret att säkerställa, genom att vid behov kontakta 
nätoperatören, att utrustningen endast är ansluten till ett nät där 
systemimpedansen Zsys är mindre än eller lika med Zmax.

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 —

(2) Europeisk/internationell teknisk standard som anger gränserna för spännings-
förändringar, spänningsfluktuationer och flimmer i offentliga lågspänningssystem 
för utrustning med märkströmmen ≤75 A.

3x 230 V
3x 400 V 1x 230 V 

L1 N

L1 L2 L3 N L1 N

X1M X1M
X3M

L1 L2 L3

OBS! Kabeldragningen skiljer sig för en NC-ventil (normal
closed – normalt stängd) och en NO-ventil (normal
open – normalt öppen). Kontrollera att anslutningar
görs till rätt kontaktnummer enligt kopplingsschemat
och illustrationerna nedan.

Normalt stängd (NC) 
tvåvägsventil

Normalt öppen (NO) 
tvåvägsventil

OBS! Två typer av 3-vägsventiler kan anslutas. Kabel-
dragningen skiljer sig åt mellan typerna:

■ "Fjädrande 2-trådig" 3-vägsventil
Trevägsventilen ska monteras så att upp-
värmningskretsen väljs när trevägsventilen
inte används (ej aktiverad).

■ "SPST 3-trådig" 3-vägsventil
Trevägsventilen ska monteras så att varm-
vattenberedningskretsen väljs när
terminalerna 9 och 10 inte strömsätts.

X2M

SP1SP2

1 2 3 4

SP1 Kontakt för första börvärde

SP2 Kontakt för andra börvärde

NC

5X2M 6 7

M
NO

5 6X2M 7

M
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2 Fixera kabeln/kablarna med kabeldragskydd för att minska
dragbelastning på kablarna.

Anslutning till strömförsörjning med differentierad
eltariff

Elbolag i hela världen arbetar hårt för att tillhandahålla pålitliga
eltjänster till konkurrenskraftiga priser, och kan ofta fakturera
kunderna med rabatter för till exempel tid på dygnet elen används,
årstid eller enligt den så kallade Wärmepumpentarif i Tyskland och
Österrike ...

Denna utrustning kan anslutas till ett sådant system för ström-
försörjning med differentierad eltariff.

Kontakta elbolaget som är leverantör på platsen där denna utrustning
ska installeras för att kontrollera om det är lämpligt att ansluta
utrustningen i ett eventuellt system för strömförsörjning med
differentierad eltariff.

När utrustningen är ansluten till en sådan strömförsörjning med
differentierad eltariff har elbolaget rätt att:

■ Avbryta strömförsörjning till utrustningen under vissa
tidsperioder.

■ Kräva att utrustningen bara konsumerar en begränsad mängd
elektricitet under vissa tidsperioder.

Inomhusenheten är designad för att ta emot en insignal som ställer
om enheten i tvingande av-läge. Utomhusenhetens kompressor
kommer då inte att köras.

Möjliga typer av strömförsörjning med differentierad eltariff

Möjliga anslutningar och krav på anslutning av utrustningen till en
sådan strömkälla illustreras i bilden nedan:

När utomhusenheten är ansluten till en strömförsörjning med
differentierad eltariff måste den spänningsfria kontakten för
mottagaren som styr den differentierade eltariffsignalen från
elleverantören vara ansluten till kontakterna 17 och 18 på X2M (som
illustreras i bilden ovan).

När parametern [D-01]=1 vid det tillfälle då den differentierade
eltariffsignalen skickas av elleverantören, kommer den kontakten att
öppnas och enheten övergå i tvingande av-läge(1).

När parametern [D-01]=2 vid det tillfälle då den differentierade
eltariffsignalen skickas av elleverantören, kommer den kontakten att
slutas och enheten övergå i tvingande av-läge(2).

Typ 1

Den här typen av strömförsörjning med differentierad eltariff avbryts
inte.

Typ 2

Den här typen av strömförsörjning med differentierad eltariff avbryts
efter en viss tid.

Typ 3

Den här typen av strömförsörjning med differentierad eltariff avbryts
omedelbart.

"Fjädrande 2-trådig" ventil "SPST 3-trådig" ventil

FÖRSIKTIGT

För en strömförsörjning med differentierad eltariff som
illustreras nedan som typ 1

■ Om strömförsörjningen med differentierad eltariff är
av en typ där strömförsörjningen är oavbruten är
styrning av uppvärmare fortfarande möjliga.

För de olika möjligheterna att kontrollera värmare vid
tillfällen då den differentierade eltariffen är aktiv, se
"[D] Strömförsörjning med differentierad eltariff/Lokalt
växlingsvärde, väderberoende" på sid 30.

Om värmare måste kontrolleras vid tillfällen då ström-
försörjningen med differentierad eltariff är avstängd
ska dessa värmare vara anslutna till en separat
strömförsörjning.

■ Under den period då den differentierade eltariffen är
aktiv och strömförsörjningen är kontinuerlig är
standby-effektförbrukning möjlig (kretskort, styrenhet,
pump ...).

För en strömförsörjning med differentierad eltariff som
illustreras nedan som typerna 2 eller 3

Om strömmen till en strömförsörjning med differentierad
eltariff stängs av kan värmarna inte kontrolleras.

■ Detta avbrott i strömförsörjningen bör inte vara längre
än 2 timmar, annars kommer styrenhetens realtids-
klocka att återställas.

■ Under avbrottet i strömförsörjningen visas inget på
styrenhetens display.

9X2M 8 10

M

9X2M 8 10

M

1 Box för strömförsörjning med differentierad eltariff

2 Mottagare som kontrollerar signalen från elleverantören

3 Strömförsörjning till utomhusenhet 
(se installationshandboken som medföljer utomhusenheten)

4 Spänningsfri kontakt till inomhusenheten

(1) När signalen släpps igen kommer den spänningsfria kontakten att slutas och 
enhetens drift att återstartas. Det är därför viktigt att du låter den automatiska 
omstartsfunktionen vara aktiverad. Se "[3] Automatisk omstart" på sid 25.

(2) När signalen släpps igen kommer den spänningsfria kontakten att öppnas och 
enhetens drift att återstartas. Det är därför viktigt att du låter den automatiska 
omstartsfunktionen vara aktiverad. Se "[3] Automatisk omstart" på sid 25.

1

2

3

X2M17 18

X40A
A1P

L N

2

4

1

3

3

L N

2

1

43

43

L N

2

1

S2S

S2S

S2S

[D-01]=1

1

2

3

L N

2

1

3

L N

2

1

43

44

43

L N

2

1

S2S

S2S

S2S

[D-01]=2
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Flyttning av den digitala styrenheten

Den digitala styrenheten har fabriksmonterats på inomhusenheten.
(Se "Huvudkomponenter" på sid 10 för faktisk position). Vid behov
kan den digitala styrenheten flyttas.

Tänk på att bara 1 digital styrenhet kan vara ansluten till
inomhusenheten.

Kabelspecifikationer

Montering

1 Ta bort den digitala styrenhetens frontpanelen.

För in en skruvmejsel i spåren (1) i den
bakre delen av den digitala styrenheten och
ta bort den främre delen av den digitala
styrenheten.

2 Fäst den digitala styrenheten på en plan
yta.

3 Inkoppling av enheten

Anslut terminalerna på överkanten av den digitala styrenheten
och terminalerna i enheten (P1 till 16, P2 till 16a).

4 Sätt tillbaka den digitala styrenhetens överdel.

Sätt först tillbaka clipsen i underkant.

Vid anslutning av utrustningen till en strömförsörjning med
differentierad eltariff ska du ändra lokal inställning [D-01].
Om strömförsörjningen med differentierad eltariff är av den
typ där strömförsörjningen inte avbryts (som illustreras
ovan som typ 1) ändras båda lokala inställningarna [D-01]
och [D-00]. Se "[D] Strömförsörjning med differentierad
eltariff/Lokalt växlingsvärde, väderberoende" på sid 30 i
kapitlet "Inställningar".

Om strömförsörjningen med differentierad eltariff är av en
typ där strömförsörjningen inte avbryts tvingas
avstängning av enheten. Styrning av solvärmepumpen är
fortfarande möjlig.

När signalen för differentierad eltariff skickas kommer den
centraliserade styrningsindikatorn e att blinka för att
indikera att differentierad eltariff är aktiv.

Kabelspecifikation Värde

Typ 2-trådig

Diameter 0,75-1,25 mm2

Maxlängd 500 m

OBS! Kablaget för anslutning medföljer inte.

OBS! Den digitala styrenheten ska monteras inomhus.

OBS! Var försiktig så att du inte drar åt monteringsskruvarna
för hårt så att den nedre delen av den digitala
styrenheten blir skev.

1

1 Enhet

2 Den digitala styrenhetens bakdel.

3 Den digitala styrenhetens främre del.

4 Inkoppling från baksidan

5 Inkoppling från översidan

6 Knipsa upp hål för kabeldragningen med en tång eller liknande.

OBS! ■ Vid kabeldragning ska du hålla kablarna ifrån
strömförsörjningens kablage för att undvika
störningar (brus).

■ Skala bort skärmningen för
den del som ska föras genom
insidan på den digitala
styrenhetens hölje ( l  ).

FÖRSIKTIGT

Kontrollera att ingen kabel hamnar i kläm vid
anslutningen.

P1P2

1 1

6

2

3

4 5

P1P2

16
a

1616
a

16

1
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START OCH KONFIGURATION

Inomhusenheten bör konfigureras av installatören för att matcha
installationsmiljön (utomhusklimatet, installerade tillbehör, o.s.v.) och
användarens expertis.

Ställa in DIP-switcharna, översikt

DIP-switch SS2 är placerad på kopplingsboxens kretskort (se
"Huvudkomponenter i kopplingsboxen" på sid 11) och möjliggör
konfiguration av varmvattentankens installation, rumstermostat-
anslutning och pumpdrift.

Konfiguration av rumstermostatinstallationen

I följande tabell sammanfattas den nödvändiga konfigurationen och
termostatkabeldragningen i kopplingsplinten (X2M: 1, 2, 3, 4) i
kopplingsboxen. Pumpdrift anges i den tredje kolumnen. De tre sista
kolumnerna indikerar om följande funktionalitet är tillgänglig på
användargränssnittet (UI – user interface) eller hanteras av
termostaten (T):

• uppvärmning eller komfortkyla på/av (y)
• byte av uppvärmning/komfortkyla (=)
• programtimers för uppvärmning och komfortkyla (pr)

Det är viktigt att all information i detta kapitel läses i
ordning av installatören och att systemet konfigureras
därefter.

VARNING

Stäng av strömmen innan du öppnar kopplingsboxens
servicepanel och ändrar DIP-switchinställningarna.

DIP-
switch 
SS2 Beskrivning ON OFF

1 Ej tillämpligt för 
installatören 

— (Standard)

2 Installation av hushålls-
varmvattenberedare 
(se "Konfiguration av 
hushållsvarmvattenbereda
re" på sid 22)

Installerad Ej installerat 
(standard)

3 Rumstermostatanslutning
(se "Konfiguration av 
rumstermostat-
installationen" på sid 21)

Rumstermostat-
anslutning 

Ingen 
rumstermostat 
ansluten 
(standard)

4 Denna inställning(a) avgör 
driftsläget för värme-
pumpen när det finns ett 
samtidigt behov av mer 
uppvärmning/kylning och 
varmvattenberedning.

(a) Endast tillämpligt om DIP-switch 2 = ON (på).

Prioritet 
uppvärmning/kyl
ning

Prioritet för sidan 
med högst 
behov(b)

(b) Uppvärmning/kylning eller varmvattenberedningsläge kan begränsas med 
programtimer och/eller lokala inställningar (4, 5, 8).

4321O
N

O
F

F

■ När ingen rumstermostat är ansluten till
inomhusenheten, bör brytaren SS2-3 ställas
in på OFF.

■ När rumstermostat är ansluten till inomhus-
enheten, bör brytaren SS2-3 ställas in på ON.

■ Bekräfta korrekta inställningar (6®02=yes (ja), 6®05=9, 6®06=3) på
rumstermostaten för att förhindra att pumpen hela tiden
startar och stannar (skramlar), vilket försämrar pumpens
livslängd.

■ När rumstermostaten är ansluten till inomhusenheten
är programtimers för uppvärmning och komfortkyla
aldrig tillgängliga. Andra programtimers påverkas inte.
Mer information om programtimers finns i
bruksanvisningen.

■ När rumstermostaten är ansluten till inomhusenheten
och =-knappen eller y-knappen trycks ned
kommer indikatorn för centraliserad styrning e att
blinka för att indikera att rumstermostaten har prioritet
och styr på/av-drift och ändring av driften.

Termostat Konfiguration Pumpdrift yyyy ==== pppprrrr

Ingen termostat • SS2-3 = OFF 
(av)

• kabeldragning: 
(ingen)

bestäms av 
utvatten-
temperaturen 
(a)

(a) Pumpen stannar när uppvärmning/komfortkyla stängs av eller när vattnet 
når önskad vattentemperatur enligt användargränssnittet. Med uppvärmning/ 
komfortkyla påsatt körs pumpen var 5:e minut under 3 minuter för att kontrollera 
vattentemperaturen.

UI UI UI

• SS2-3 = ON 
(på)

• kabeldragning:

på när 
uppvärmning 
eller 
komfortkyla 
är på (y)

UI UI UI

Termostat 
endast för 
uppvärmning

• SS2-3 = ON 
(på)

• kabeldragning: 
(se 
installations-
handboken för 
rumstermostat-
paketet)

på vid 
uppvärmnings-
begäran av 
rums-
termostaten

T — —

Termostat med 
växling 
uppvärmning/ 
komfortkyla

• SS2-3 = ON 
(på)

• kabeldragning: 
(se 
installations-
handboken för 
rumstermostat-
paketet)

på vid 
uppvärmnings-
begäran eller 
komfort-
kylnings-
begäran av 
rums-
termostaten

T T —

4321O
N

O
F

F

4321O
N

O
F

F

X2M

1 2 3 4

X2M

1 2 3 4
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Konfiguration av pumpdrift

Utan rumstermostat: DIP-switch SS2-3 = OFF (av)

Utan termostat ansluten till inomhusenheten bestäms pumpdriften av
utvattentemperaturen.

Du kan tvinga kontinuerlig pumpdrift utan ansluten rumstermostat på
följande vis:

- ställ in brytaren SS2-3 till ON (på),
- kortslut kontakterna 1-2-4 på kopplingsplinten i 

kopplingsboxen.

Med rumstermostatens DIP-switch: SS2-3 = ON (på)

När termostaten är ansluten till inomhusenheten körs pumpen
kontinuerligt när en uppvärmnings- eller komfortkylningsbegäran
kommer från termostaten.

Dubbelt börvärde

När dubbelt börvärde är aktiverat kommer pumpdriften att
bestämmas med statusen för DIP-switchen SS2-3 och kontakter för
val av börvärde. Se pumpdriftkonfigurationerna både för ansluten
termostat och för icke ansluten termostat enligt ovan.

I följande tabell sammanfattas den nödvändiga konfigurationen och
kabeldragningen i kopplingsplinten (X2M: 1, 2, 4) i kopplingsboxen.
Pumpdrift anges i den tredje kolumnen. De tre sista kolumnerna
indikerar om följande funktionalitet är tillgänglig på användar-
gränssnittet (UI – user interface) eller hanteras av börvärdesval-
kontakterna SP1 och SP2:

• uppvärmning eller komfortkyla på/av (y)
• byte av uppvärmning/komfortkyla (=)
• programtimers för uppvärmning och komfortkyla (pr)

Konfiguration av hushållsvarmvattenberedare

Första start vid låga utomhustemperaturer

Vid första start samt när vattentemperaturen är låg är det viktigt att
vattnet värms upp gradvis. Om du inte gör det kan betonggolv
spricka på grund av snabb temperaturförändring. Kontakta den
ansvarige betonggjutningsentreprenören för ytterligare information.

För detta ändamål kan den lägsta inställningen för utvatten-
temperaturen sänkas till ett värde mellan 15°C och 25°C genom
ändring av lokal inställning [9-01] (nedre gräns för uppvärmnings-
temperaturen). Se "Inställningar" på sid 23.

Kontroller före drift

Kontroller före första start

Efter installation av enheten, kontrollera följande innan du slår på
strömbrytaren:

1 Fältledningar

Kontrollera att kabeldragningen mellan den lokala försörjnings-
panelen och inomhusenheten, utomhusenheten och inomhus-
enheten, inomhusenheten och ventiler (när så är tillämpligt),
inomhusenheten och rumstermostaten (när så är tillämpligt) och
inomhusenheten och varmvattentanken har utförts i enlighet
med anvisningarna i kapitlet "Kabeldragning" på sid 16, enligt
tillämpliga kopplingsscheman samt gällande europeiska och
nationella bestämmelser.

2 Säkringar och skyddsanordningar

Kontrollera att säkringarna och de lokala skyddsanordningarna
är av den storlek och typ som anges i kapitlet "Tekniska
specifikationer" på sid 38. Se till att vare sig någon säkring eller
skyddsanordning har förbikopplats.

3 Reservvärmarens överströmsskydd F1B/F3B

Glöm inte att aktivera elpatronens strömbrytare F2B i
kopplingsboxen (F1B/F3B beror på typ av elpatron). Se
kopplingsschemat.

4 Elpatronens strömbrytare F2B

Glöm inte att aktivera elpatronens strömbrytare F2B i kopplings-
boxen (gäller endast enheter med varmvattentank (tillval)
installerad).

5 Jordning

Se till att alla jordningsledningar dragits korrekt och att alla
jordkontakter är ordentligt åtdragna.

OBS! Information om hur du ställer in pumphastigheten finns
i "Ställa in pumphastigheten" på sid 23.

När dubbelt börvärde är aktiverat är "tvingad kontinuerlig
pumpdrift" inte möjlig. När SS2-3 är ON (på) medan SP1
och SP2 båda är stängda kommer pumpdriften att vara
densamma som "med rumstermostat" och det andra
börvärdet kommer att vara det tillämpliga börvärdet. Se
"Styrning med dubbla börvärden" på sid 28.

Dubbelt börvärde

Konfiguration Pumpdrift yyyy ==== pppprrrr

• [7-02]=1
• SS2-3 = OFF (av)
• kabeldragning:

bestäms av utvatten-
temperaturen (a)

(a) Pumpen stannar när uppvärmning/komfortkyla stängs av eller när vattnet 
når önskad vattentemperatur enligt användargränssnittet. Med uppvärmning/ 
komfortkyla påsatt körs pumpen var 5:e minut under 3 minuter för att kontrollera 
vattentemperaturen.

UI UI UI

• [7-02]=1
• SS2-3 = ON (på)
• kabeldragning:

på när huvud- 
och/eller under-
börvärde begärs

SP2/SP1 UI —

SP1 = Kontakt för första börvärde
SP2 = Kontakt för andra börvärde

X2M

SP1SP2

1 2 3 4

X2M

1 2 3 4

SP1SP2

■ När ingen varmvattentank är installerad bör
brytaren SS2-2 ställas in på OFF (av –
standard).

■ Med en varmvattentank installerad bör
brytaren SS2-2 ställas in på ON (på). 

När SS2-3 var inställt på ON (på) utan alla nödvändiga och
korrekta kabelanslutningar mellan inomhusenheten och
kopplingsboxen för hushållsvarmvattentanken kommer
felkoden AC att visas i användargränssnittet.

Uppvärmning mellan 15°C och 25°C görs enbart med
reservvärmaren.

FARA

Stäng av all strömförsörjning innan du utför några
anslutningar.

4321O
N

O
F

F

4321O
N

O
F

F
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6 Inre ledningar

Kontrollera att inga lösa kablar eller skadade komponenter finns
i kopplingsboxen.

7 Fastsättning

Se till att enheten sitter fast ordentligt, detta för att undvika
onormala ljud och vibrationer när enheten startas.

8 Skadad utrustning

Kontrollera insidan av enheten för att se om komponenter är
skadade eller rör klämda.

9 Köldmediumläckor

Leta på insidan av enheten efter köldmediumläckor. Om du
upptäcker en köldmediumläcka, kontakta din återförsäljare.

10 Nätspänning

Kontrollera nätspänningen över försörjningspanelen.
Spänningen ska överensstämma med spänningen på etiketten
på enheten.

11 Luftningsventil

Kontrollera att luftningsventilen är öppen (minst 2 varv).

12 Övertrycksventil

Kontrollera att reservvärmaren är helt fylld med vatten genom att
öppna övertrycksventilen. Den bör släppa ut vatten, inte luft.

13 Avstängningsventiler

Kontrollera att avstängningsventilerna är korrekt installerade och
helt öppna.

Sätta på inomhusenheten

När strömmen till inomhusenheten är påslagen visas "88" på
användargränssnittet vid initieringen, som kan ta upp till 30 sekunder.
Under denna process kan användargränssnittet inte användas.

Ställa in pumphastigheten

Pumphastigheten kan väljas på pumpen (se "Huvudkomponenter" på
sid 10).

Standardinställningen är högsta hastighet (III). Om vattenflödet i
systemet är för högt (t.ex. buller av rinnande vatten i installationen)
kan hastigheten sänkas till medel (II) eller låg hastighet (I).

Det tillgängliga externa statiska trycket (ESP, anges i kPa) i funktion
av vattenflödet (l/min) visas i diagrammet nedan.

Inställningar

Inomhusenheten ska konfigureras av installatören för att matcha
installationsmiljön (utomhusklimatet, installerade tillbehör, o.s.v.) och
användarens krav. Till detta kommer ett antal lokala inställningar.
Dessa inställningar kan nås och programmeras via användar-
gränssnittet på inomhusenheten.

Varje lokal inställning får ett 3-siffrigt nummer eller kod, t.ex. [1-03],
som indikeras på användargränssnittets display. Den första siffran [1]
indikerar den 'första koden' eller lokala inställningsgruppen. Den
andra och tredje siffran [03] indikerar tillsammans den 'andra koden'.

En lista över alla lokala inställningar och standardvärden finns under
"Inställningar, tabell" på sid 32. I den här listan finns 2 kolumner för
registrering av datum och värde för lokala inställningar som skiljer sig
från standardvärdet.

En detaljerad beskrivning av alla lokala inställningar finns under
"Detaljerad beskrivning" på sid 24.

Procedur

Så här ändrar du en eller flera lokala inställningar:

1 Tryck på knappen z i minst 5 sekunder för att övergå till FIELD
SET MODE (inställningsläge).
Ikonen $ (3) visas. Den aktuella inställningskoden visas
; (2), med inställt värde till höger - (1).

2 Tryck på bgi-knappen för att välja första inställningskod.

3 Tryck på bgj-knappen för att välja andra inställningskod.

4 Tryck på pfi-knappen och pfj-knappen för att
ändra inställningsvärde för den valda inställningen.

5 Spara det nya värdet genom att trycka på knappen pr.

6 Upprepa steg 2 till 4 för att ändra inställningar efter behov.

7 När du är klar trycker du på knappen z" för att lämna
inställningsläget.

OBS! Användning av systemet när reservvärmaren inte är
helt fylld med vatten skadar reservvärmaren!

OBS! Om systemet används med stängda ventiler kan
pumpen skadas!
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OBS! Ändringar av en specifik inställning lagras endast när
knappen pr trycks ned. Om du går till en annan
inställningskod eller trycker på knappen z ignoreras
den gjorda ändringen.

■ Före leverans har värdena inställts enligt
"Inställningar, tabell" på sid 32.

■ När du lämnar FIELD SET MODE (inställningsläget)
kan "88" visas på den användargränssnittets LCD-
panel medan enheten initieras.

2

3
1
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Detaljerad beskrivning

[0] Användarbehörighetsnivå

Vid behov kan vissa knappar i användargränssnittet göras
otillgängliga för användaren.

Tre behörighetsnivåer är tillgängliga (se tabellen nedan). Växling
mellan nivå 1 och nivå 2/3 görs genom att hålla ned 4 knapparna
pfi och pfj omedelbart följt av att hålla ned
knapparna s, ba i minst 5 sekunder (i normalläge). Observera att
ingen indikering visas på användargränssnittet. När nivå 2/3 valts
bestäms den aktuella behörighetsnivån – antingen nivå 2 eller nivå
3 – av den lokala inställningen [0-00].

[1] Väderberoende temperaturinställning (endast
uppvärmningsläge)

Den väderberoende temperaturinställningen definierar parametrarna
för väderberoende drift av enheten. Vid väderberoende drift bestäms
vattentemperaturen automatiskt beroende på utomhustemperaturen:
kallare utomhustemperaturer resulterar i varmare vatten och vice
versa. Vid väderberoende drift kan användaren växla vatten-
temperaturen uppåt eller nedåt med maximalt 5°C. Se
bruksanvisningen för mer information om väderberoende drift.

■ [1-00] Låg omgivningstemperatur (Lo_A): låg utomhustemperatur.

■ [1-01] Hög omgivningstemperatur (Hi_A): hög utomhustemperatur.

■ [1-02] Inställningstemperatur för låg omgivningstemperatur
(Lo_Ti): målinställning för utgående vattentemperatur när
utomhustemperaturen motsvarar eller faller under den låga
omgivningstemperaturen (Lo_A). 
Observera att Lo_Ti-värdet ska vara högre än Hi_Ti, efter-
som varmare vatten krävs för lägre utomhustemperaturer
(d.v.s. Lo_A).

■ [1-03] Inställningstemperatur för hög omgivningstemperatur
(Hi_Ti): målinställning för utgående vattentemperatur när
utomhustemperaturen motsvarar eller stiger över den höga
omgivningstemperaturen (Hi_A). 
Observera att Hi_Ti-värdet ska vara lägre än Lo_Ti, eftersom
högre utomhustemperaturer (d.v.s. Hi_A) inte kräver lika
varmt vatten.

[2] Desinfektionsfunktion

Gäller endast installationer med en varmvattentank.

Desinfektionsfunktionen desinficerar varmvattentanken genom att
regelbundet höja hushållsvarmvattnet till en viss temperatur.

■ [2-00] Driftsintervall: Dag(ar) i veckan som varmvattnet ska
hettas upp ytterligare.

■ [2-01] Status: Definierar om desinfektionsfunktionen är på (1)
eller av (0).

■ [2-02] Starttid: Den tid på dagen då varmvattnet ska hettas
upp ytterligare.

■ [2-03] Temperaturinställning: Den högre vattentemperatur
som ska uppnås.

■ [2-04] Intervall: Tidsperiod som definierar hur länge den
inställda temperaturen ska bibehållas.

Knapp

Behörighetsnivå

1 2 3

Knapp för tyst drift 
s

kan 
användas — —

Knapp för 
väderberoende 
temperaturinställning

ba
kan 

användas — —

Aktiverings-
/inaktiveringsknapp för 
programtimern 

pr
kan 

användas
kan 

användas —

Programmeringsknapp 
<

kan 
användas — —

Tidsinställningsknapp

pf

i

pf

j

kan 
användas — —

Knapp för 
inspektion/testkörning z

kan 
användas — —

Tt Målvattentemperatur

TA Omgivningstemperatur (utomhus)

= Växlingsvärde

Lo_Ti

Lo_A Hi_A TA

Tt

+ 05

00

– 05

Hi_Ti Shift value

FÖRSIKTIGT

Den lokala inställningen av desinfektionsfunktionen ska
göras av installatören enligt lokala och nationella
bestämmelser.

TDHW Hushållsvarmvattentemperatur

TU Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet)

TH Inställd högre temperatur [2-03]

t Tid

VARNING

Var medveten om att hushållsvarmvattentemperaturen vid
varmvattenkranen kommer att motsvara det värde som
anges i lokal inställning [2-03] efter en
desinfektionsoperation.

Om denna höga varmvattentemperatur kan innebära en
potentiell risk för skador på människor ska en blandnings-
ventil (anskaffas lokalt) installeras vid varmvattentankens
utloppsanslutning. Blandningsventilen ska säkerställa att
varmvattentemperaturen vid varmvattenkranen aldrig
stiger över ett angivet maxvärde. Den maximalt tillåtna
varmvattentemperaturen ska anges enligt lokala och
nationella föreskrifter.

00.00 22.00 24.0001.00 23.00 t

TDHW

TH

TU

[2-02]

[2-03] [2-04]
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[3] Automatisk omstart

När strömmen återvänder efter ett strömavbrott tillämpar den auto-
matiska omstartsfunktionen användargränssnittets inställningar vid
strömavbrottet.

Observera att med funktionen inaktiverad aktiveras inte program-
timern när strömmen återvänder efter ett strömavbrott. Tryck på
knappen pr för att aktivera programtimern igen.

■ [3-00] Status: Definierar om den automatiska omstarts-
funktionen är PÅ (0) eller AV (1).

[4] Reservvärme-/elpatrondrift och avstängningstemperatur för
uppvärmning

Reservvärmedrift
Användning av reservvärmaren kan helt stängas av, sättas på eller
inaktiveras beroende på användning av elpatronen.

■ [4-00] Status: Definierar om reservvärmedrift är aktiverad (1)
eller inaktiverad (0).

■ [4-01] Prioritet: definierar om reservvärmaren och elpatronen
kan köras samtidigt (0), om elpatronen har prioritet över
reservvärmardriften (1) eller om reservvärmedrift har prioritet
över elpatrondrift (2).

Temperatur för avstängning av uppvärmning

■ [4-02] Avstängningstemperatur för uppvärmning: Den
utomhustemperatur över vilken uppvärmning stängs av för
att undvika överhettning.

Elpatrondrift

Gäller endast installationer med en varmvattentank.

Drift med elpatron kan aktiveras eller begränsas beroende på
utomhustemperatur (TA), hushållsvarmvattentemperatur (TDHW) eller
värmepumpens driftläge.

■ [4-03] Elpatrondrift: Definierar om tillvalselpatronen är
aktiverad (1) eller har vissa begränsningar (0/2/3).

Förklaring av inställningar för [4-03]

Elpatronen kan endast köras om hushållsvarmvattenläge är
aktiverat (w).

■ [4-03]=0 Elpatrondrift är endast tillåten under
"[2] Desinfektionsfunktion" och "Kraftfull hushållsvarmvatten-
beredning" (se bruksanvisningen).
Denna inställning är endast rekommenderad om kapaciteten
för värmepumpen klarar uppvärmningskraven för huset och
varmvattenberedningen över hela uppvärmningssäsongen.
Resultatet av denna inställning är att hushållsvarmvattnet
aldrig kommer att värmas av elpatronen utom för
"[2] Desinfektionsfunktion" och "Kraftfull hushållsvarmvatten-
beredning" (se bruksanvisningen).

■ [4-03]=1 Elpatrondriften styrs av elpatronens avstängnings-
temperatur (TBH OFF), elpatronens aktiveringstemperatur
(TBH ON) och/eller programtimer. Se inställningen "[7-00]" på
sid 27 och "[7-01]" på sid 28.

■ [4-03]=2 Elpatrondrift endast tillåten om värmepumpen är
utanför "driftintervallet" för värmepumpens varmvatten-
beredningsläge (TA<[5-03] eller TA>35°C) eller om hushålls-
varmvattentemperaturen är 2°C lägre än värmepumpens
avstängningstemperatur (THP OFF) för hushållsvarmvatten-
beredningsläge (TDHW>THP OFF–2°C). (Se inställning [5-03]
på sid 26, [6-00] på sid 27 och [6-01] på sid 27).
Resulterar i den mest optimala täckningen av varmvatten-
beredning med pumpen.

■ [4-03]=3 Elpatrondriften är densamma som för inställning 1,
med den skillnaden att elpatronvärmaren är OFF (avstängd)
när värmepumpen är aktiv i hushållsvarmvattenberednings-
läge. Konsekvensen av denna funktionalitet är att
inställningen [8-03] inte är relevant.
Resulterar i optimal täckning av varmvattenberedning med
värmepump i förhållande till [8-04].

OBS! Vi rekommenderar därför att du alltid har den auto-
matiska omstartsfunktionen aktiverad.

OBS! Om strömförsörjningen med differentierad eltariff är av
en typ där strömförsörjningen avbryts ska du alltid
tillåta den automatiska omstartsfunktionen.

OBS! När den lokala prioritetsinställningen är
PÅ (1) kan systemets uppvärmnings-
prestanda försämras vid låga utomhus-
temperaturer, eftersom uppvärmning av
varmvatten med reservvärmaren inte är
tillgänglig för uppvärmning (uppvärmning
görs fortfarande med värmepumpen).

När den lokala prioritetsinställningen är
PÅ (2) kan systemets uppvärmnings-
prestanda försämras vid låga utomhus-
temperaturer, eftersom uppvärmning av
varmvatten med elpatronen inte är tillgänglig
för varmvattenberedning). Varmvattenbered-
ning med värmepump är fortfarande möjlig.

När den lokala prioritetsinställningen är AV
(0) ska du kontrollera att strömförbrukningen
inte överskrider försörjnings-
begränsningarna.

Om elpatrondrift är begränsad ([4-03]=0) och
omgivningstemperaturen TA är lägre än den lokala
inställning där parameter [5-03] och [5-02]=1, kommer
varmvattenberedning inte att utföras.

Konsekvensen av denna inställning är att varmvatten-
temperaturen (TDHW) maximalt kan vara värme-
pumpens avstängningstemperatur (THP OFF). Se
inställningen för [6-00] och [6-01] i "[6]" på sid 27.

■ Vid inställning [4-03]=1/2/3 kan elpatrondriften
fortfarande begränsas även av programtimern.
Detta gäller till exempel när elpatrondrift önskas
under vissa tider på dagen. (Se
bruksanvisningen)

■ Vid inställning av [4-03]=2 är elpatrondrift tillåten
när TA<[5-03] oberoende av status för [5-02]. Om
tvåvärd drift är aktiverad och tillståndssignal för
hjälppannan är ON (på) kommer elpatronen att
vara begränsad även när TA<[5-03]. (Se "[C-02]"
på sid 30).

■ Elpatronen är alltid tillåten vid kraftfull drift och
desinfektionsfunktion, utom under den period då
reservvärmardrift krävs av säkerhetsskäl och
[4-02]=1.
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[5]  Jämviktstemperatur och temperatur för
uppvärmningsprioritet

Jämviktstemperatur – Lokala inställningar för 'jämviktstemperatur'
gäller drift av reservvärmaren.
När jämviktstemperaturfunktionen är aktiverad är drift av reserv-
värmaren begränsad till låga utomhustemperaturer, d.v.s. när
utomhustemperaturen faller under angiven jämviktstemperatur. När
funktionen är inaktiverad kan reservvärmaren användas vid alla
utomhustemperaturer. Aktivering av den här funktionen sänker
drifttiden för reservvärmaren.

■ [5-00] Status för jämviktstemperatur: Anger om jämvikts-
temperaturfunktionen är aktiverad (1) eller inaktiverad (0).

■ [5-01] Jämviktstemperatur: Utomhustemperatur under vilken
drift av reservvärmaren är tillåten.

Temperatur för uppvärmningsprioritet – Gäller endast
installationer med en varmvattentank. – Fältinställningarna för
"temperatur för uppvärmningsprioritet" gäller 3-vägsventilens
funktion och elpatronen i hushållsvarmvattenberedaren.
När funktionen för uppvärmningsprioritet är aktiverad används
värmepumpens hela kapacitet för uppvärmning bara när utomhus-
temperaturen är lika med eller mindre än den angivna temperaturen
för uppvärmningsprioritet, t.ex. en låg utomhustemperatur. I så fall
kommer hushållsvarmvattenberedning endast att ske med
elpatronen.

■ [5-02] Status för uppvärmningsprioritet: Anger om
uppvärmningsprioritet är aktiverad (1) eller inaktiverad (0).

■ [5-03] Temperatur för uppvärmningsprioritet: Utomhus-
temperatur under vilken varmvattnet bereds enbart med
elpatronen, d.v.s. låg utomhustemperatur.

■ [5-04] Temperaturinställningskorrigering för varmvatten-
temperaturen: Temperaturinställningskorrigering för önskad
varmvattentemperatur som ska tillämpas vid låg utomhus-
temperatur när uppvärmningsprioritet är aktiverad. Den
korrigerade (högre) temperaturinställningen säkerställer att
den totala värmekapaciteten för vattnet i tanken inte ändras i
någon större utsträckning genom att kompensera för det
kallare vattnet i botten på tanken (eftersom värmeväxlar-
spolen inte används) med ett varmare skikt på toppen.

Om elpatrondrift är begränsad ([4-03]=0) och
omgivningstemperaturen TA är lägre än den lokala
inställning där parameter [5-03] och [5-02]=1, kommer
varmvattenberedning inte att utföras.

Tset Temperaturinställning för hushållsvarmvatten

TU Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet)

TA Omgivningstemperatur (utomhus)

Uppvärmningsprioritet

TA

Tset

TU

[5-03]

[5-04]

VARNING

Var medveten om att hushållsvarmvattentemperaturen
automatiskt kommer att ökas med värdet som anges i lokal
inställning [5-04] (om utomhustemperaturen faller under
lokal inställning [5-03]) jämfört med användarinställt
börvärde för hushållsvarmvatten (TU). Se lokal inställning
[5-03], [7-00] och bruksanvisningen för val av önskat
börvärde.

Om denna höga varmvattentemperatur kan innebära en
potentiell risk för skador på människor ska en blandnings-
ventil (anskaffas lokalt) installeras vid varmvattentankens
utloppsanslutning. Blandningsventilen ska säkerställa att
varmvattentemperaturen vid varmvattenkranen aldrig
stiger över ett angivet maxvärde. Den maximalt tillåtna
varmvattentemperaturen ska anges enligt lokala och
nationella föreskrifter.
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[6] DT för värmepumpen i varmvattenberedningsläge

Gäller endast installationer med en varmvattentank.

Lokala inställningar för "DT (deltatemperatur) för värmepumpens
varmvattenberedningsläge" bestämmer temperaturer för vilka
varmvattenberedning med värmepumpen ska startas (d.v.s.
värmepumpens PÅ-temperatur) och stoppas (d.v.s. värmepumpens
AV-temperatur).
När varmvattentemperaturen faller under värmepumpens PÅ-
temperatur (THP ON) startas varmvattenberedning med värme-
pumpen. Så fort varmvattentemperaturen uppnår värmepumpens
AV-temperatur (THP OFF) eller den användarinställda temperaturen
(TU) stoppas varmvattenberedningen med värmepumpen (genom
växling med 3-vägsventilen).

Värmepumpens AV-temperatur och värmepumpens PÅ-temperatur,
samt dess förhållande med de lokala inställningarna [6-00] och [6-01]
förklaras i illustrationen nedan.

■ [6-00] Start: Temperaturinställning som bestämmer värme-
pumpens PÅ-temperatur (THP ON). Se illustrationen.

■ [6-01] Stopp: Temperaturinställning som bestämmer värme-
pumpens AV-temperatur (THP OFF). Se illustrationen.

[7] DT för elpatron och styrning med dubbla börvärden

DT för elpatron

Gäller endast installationer med en varmvattentank.

När hushållsvarmvattnet uppvärms och hushållsvarmvatten-
temperaturinställningen (som ställts in av användaren) har uppnåtts
fortsätter elpatronen att värma upp hushållsvarmvattnet till en tempe-
ratur några grader över den inställda temperaturen, d.v.s.
elpatronens AV-temperatur. Dessa extra grader anges av
steglängdsinställningen för varmvattnet. Korrekt inställning förhindrar
elpatronen från att för ofta sättas på och stängas av för att bibehålla
den inställda varmvattentemperaturen. Obs! Elpatronen sätts på igen
när varmvattentemperaturen faller [7-01] (lokal inställning) under
elpatronens AV-temperatur.

■ [7-00] Steglängd för hushållsvarmvatten: Temperatur-
skillnaden över varmvattentemperaturinställningen innan
elpatronen stängs av.

TU Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet)

THP MAX Maximal värmepumpstemperatur vid sensorn 
i varmvattentanken (50°C) (beroende på TA)(a)

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

THP OFF Värmepumpens AV-temperatur

THP ON Värmepumpens PÅ-temperatur

Den maximala varmvattentemperatur som kan uppnås
med värmepumpen är 50°C. Vi rekommenderar att du
ställer in THP OFF på ett värde som inte är högre än 48°C
för att förbättra prestandan för värmepumpen i
varmvattenberedningsläge.

Vid inställning av [4-03]=0 eller 2 bör inställningen [6-00]
ges särskild uppmärksamhet. En bra balans mellan den
begärda varmvattentemperaturen och värmepumpens PÅ-
temperatur (THP ON) är ett måste.

TU > THP MAX

T(°C)

70 TU

50 THP MAX
48 THP OFF

41 THP ON

[6-01]

[6-00]

TU < THP MAX

T(°C)

45 TU = THP OFF

50 THP MAX

38 THP ON

[6-00]

TU = 45°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 7°C

TU = 70°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 7°C

Om programtimern för elpatronen (se bruksanvisningen)
är aktiv körs elpatronen bara om detta tillåts av
programtimern.

BH Elpatron

HP Värmepump. Om uppvärmningstiden tar för lång tid med 
värmepumpen kan elpatronen användas för extra 
uppvärmning

TBH OFF Elpatron AV-temperatur (TU + [7-00]) 

TBH ON Elpatron PÅ-temperatur (TBH OFF – [7-01])

THP MAX Maximal värmepumpstemperatur vid sensorn i 
varmvattentanken

THP OFF Värmepump AV-temperatur (THP MAX – [6-01])

THP ON Värmepump PÅ-temperatur (THP OFF – [6-00])

TDHW Hushållsvarmvattentemperatur

TU Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet)

t Tid

VARNING

Var medveten om att hushållsvarmvattentemperaturen
automatiskt (alltid) kommer att ökas med värdet som
anges i lokal inställning [7-00] jämfört med användarinställt
börvärde för hushållsvarmvatten (TU). Se lokal inställning
[7-00] och bruksanvisningen för val av önskat börvärde.

Om denna höga vattentemperatur kan innebära en poten-
tiell risk för skador på människor ska en blandningsventil
(anskaffas lokalt) installeras vid varmvattentankens
utloppsanslutning. Blandningsventilen ska säkerställa att
varmvattentemperaturen vid varmvattenkranen aldrig
stiger över ett angivet maxvärde. Den maximalt tillåtna
varmvattentemperaturen ska anges enligt lokala och
nationella föreskrifter.

Om elpatrondrift begränsas ([4-03]=0) har börvärdet för
lokalt inställd parameter [7-00] endast betydelse för
kraftfull varmvattenberedning.

t

TBH ON

TDHW

THP ON

THP OFF

THP MAX

TU

TBH OFF

[6-01]

[6-00]

[7-00] [7-01]

TU = 70°C
[7-00] = 3°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 7°C

HP BH HP

5

10

20

30

40
41

48
50
60

71
70

73
EKHBH/X008BA
Inomhusenhet för luft/vatten-värmepumpsystem
4PW54185-1

Installationshandbok

27



■ [7-01] Hysteresvärde för elpatron: Temperaturinställning som
bestämmer värmepumpens PÅ-temperatur (TBH ON). TBH ON

= TBH OFF – [7-01]

Styrning med dubbla börvärden

Gäller endast installationer med olika värmekällor som kräver olika
börvärden.

Styrning med dubbla börvärden gör det möjligt att generera 2 olika
börvärden.

■ [7-02] Status för styrning med dubbla börvärden: Definierar
om styrning med dubbla börvärden är aktiverad (1) eller
inaktiverad (0).

■ [7-03] Uppvärmning med andra börvärde: Anger den andra
börvärdestemperaturen vid uppvärmningsdrift.

■ [7-04] Kylning med andra börvärde: Anger den andra
börvärdestemperaturen vid kylningsdrift.

[8] Timer för varmvattenberedning

Gäller endast installationer med en varmvattentank.

Lokala inställningar för "timer för varmvattenberedningsläge"
definierar min- och maxtider för varmvattenberedning mellan två
varmvattenberedningscykler per värmepump och fördröjningstid för
elpatron.

■ [8-00] Minsta drifttid: Anger den kortaste tidsperiod under
vilken värmepumpens varmvattenberedningsläge ska vara
aktiverat, även när måltemperaturen för varmvatten-
beredning med värmepump (THP OFF) har uppnåtts.

■ [8-01] Maximal drifttid: Anger den maximala tidsperiod under
vilken värmepumpens varmvattenberedningsläge ska vara
aktiverat, även när måltemperaturen för varmvattenbered-
ning med värmepump (THP OFF) ännu inte har uppnåtts.
Den faktiska maximala drifttiden kommer automatiskt att
variera mellan [8-01] och [8-01]+[8-04] beroende på
utomhustemperaturen. Se bilden i kapitlet "[8-04]" på sid 29.

■ [8-02] Tid mellan två cykler: Anger det minsta intervallet
mellan två cykler av värmepumpens varmvattenberednings-
läge.
Den faktiska tiden mellan två cykler kommer automatiskt att
variera mellan [8-02] och 0 beroende på utomhustempera-
turen. Se bilden i kapitlet "[8-04]" på sid 29.

Det minsta värdet för elpatronens PÅ-temperatur
(TBH ON) är 2°C (fast) under värmepumpens AV-
temperatur (THP OFF).

OBS! Det finns ingen tillgänglig indikering för vilket börvärde
som är aktivt!

OBS! ■ Det första börvärdet för uppvärmning/kylning är
det börvärde som väljs i användargränssnittet.
- I uppvärmningsläge kan det första börvärdet 

vara ett fast värde eller väderberoende.
- I kylningsläge är det första börvärdet alltid ett 

fast värde.

■ Det andra börvärdet för uppvärmning [7-03] ska
vara länkat till de värmekällor som kräver det
högsta börvärdet i uppvärmningsläge. Exempel:
Fläktkonvektor.

■ Det andra börvärdet för kylning [7-04] ska vara
länkat till de värmekällor som kräver det lägsta
börvärdet i kylningsläge. Exempel:
Fläktkonvektor.

■ Det faktiska andra börvärdet för uppvärmning
beror på det valda värdet för inställning [7-03].
- Om [7-03]=1~24 kommer det faktiska andra 

börvärdet att vara det första börvärdet för 
uppvärmning, ökat med [7-03] (max är 55°C).
På det här viset är det andra börvärdet för 
uppvärmning länkat till det första börvärdet för 
uppvärmning.

- Om [7-03]=25~55 är det faktiska andra 
börvärdet för uppvärmning lika med [7-03].

■ Valet av andra börvärde eller första börvärde
bestäms av terminalerna (X2M: 1, 2, 4).
Det andra börvärdet har alltid prioritet över det
första börvärdet.

När styrning med dubbla börvärden är aktiverad ska val av
uppvärmning/kylning alltid göras i användargränssnittet.

OBS! Det är installatörens ansvar att tillse att inga oönskade
situationer kan uppstå.

Det är mycket viktigt att vattentemperaturen till golv-
värmekretsar aldrig blir för hög i uppvärmningsläge
eller för låg i kylningsläge. Om denna regel inte följs
kan det resultera i konstruktionsskada eller obehag. I
t.ex. kylningsläge kan kondens uppstå på golvet när
vatten i golvvärmekretsen är för kall (daggpunkt).

X2M

1 2 3 4

SP1SP2

SP1 Kontakt för första 
börvärde

SP2 Kontakt för andra 
börvärde

Observera att när enheten är konfigurerad för att
arbeta med en rumstermostat (se "Konfiguration av
rumstermostatinstallationen" på sid 21) kommer
timern för den maximala drifttiden bara att beaktas
när det finns en begäran om uppvärmning eller
komfortkyla. När det inte finns någon begäran för
uppvärmning eller komfortkyla kör värmepumpen
varmvattenberedning tills "värmepump AV-
temperaturen" (se lokala inställningar [6] på sid 27)
uppnåtts. När ingen rumstermostat är installerad
beaktas alltid timern. 

1 Varmvattenberedningsläge för värmepump 
(1 = aktiv, 0 = ej aktiv)

2 Varmvattenbegäran för värmepump 
(1 = begäran, 0 = ingen begäran)

t Tid

Om utomhustemperaturen är högre än den lokala
inställning som parameter [4-02] är inställd på beaktas inte
de lokala inställningarna för parametrarna [8-01], [8-02]
och [8-04].

t

1

0

1

0

[8-01] [8-02]

[8-00]
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■ [8-03] Fördröjningstid för elpatron: Anger startfördröjning för
elpatronen när värmepumpens varmvattenberedningsläge är
aktivt.

■ [8-04] Ytterligare drifttid på [4-02]/[F-01]: anger ytterligare
drifttid för den maximala drifttiden vid utomhustemperatur
[4-02] eller [F-01]. Se bilden nedan.

[9] Uppvärmnings- och kylningstemperaturintervall

Syftet med den här inställningen är att förhindra användaren från att
välja en felaktig (d.v.s. för varm eller för kall) utvattentemperatur.
Dessutom kan temperaturintervallen för värme och kyla som är
tillgängliga för användaren konfigureras.

■ [9-00] Övre gräns för uppvärmningstemperaturen: maximal
utvattentemperatur för uppvärmning.

■ [9-01] Nedre gräns för uppvärmningstemperaturen: minsta
utvattentemperatur för uppvärmning.

■ [9-02] Övre gräns för kylningstemperaturen: maximal
utvattentemperatur för kylning.

■ [9-03] Nedre gräns för kylningstemperaturen: minsta
utvattentemperatur för kylning.

■ [9-04] Översvängningsinställning: Definierar hur mycket
vattentemperaturen får överstiga det inställda värdet innan
kompressorn stoppas. Denna funktion gäller endast
uppvärmningsläge.

■ När värmepumpens varmvattenberednings-
läge är aktivt är elpatronens fördröjning [8-03].

■ När värmepumpens varmvattenberednings-
läge inte är aktivt är elpatronens fördröjning
20 minuter.

■ Fördröjningstimern startar från elpatronens
PÅ-temperatur (TBH ON).

1 Elpatrondrift (1 = aktiv, 0 = ej aktiv)

2 Varmvattenberedningsläge för värmepump 
(1 = aktiv, 0 = ej aktiv)

3 Varmvattenbegäran för elpatronen 
(1 = begäran, 0 = ingen begäran)

4 Varmvattenbegäran för värmepump 
(1 = begäran, 0 = ingen begäran)

t Tid

■ Genom att anpassa elpatronens fördröjningstid till
den maximala drifttiden kan en balans hittas mellan
energieffektivitet och uppvärmningstid.

■ Om elpatronens fördröjningstid är för lång kan det ta
för lång tid innan varmvattnet når den inställda
temperaturen vid varmvattenbegäran.

■ Syftet med [8-03] är att fördröja elpatrondrift i
kombination med värmepumpdrift i varmvatten-
beredningsläge.

■ Inställningen [8-03] har endast betydelse om inställ-
ningen [4-03]=1. Inställningen [4-03]=0/2/3 begränsar
elpatronen automatiskt i relation till värmepumpens
drifttid i varmvattenberedningsläge.

■ Kontrollera att [8-03] alltid är i relation till den
maximala drifttiden [8-01].

Exempel: [4-03]=1

t

1

0

1

0

1

0

[8-03]

3

4

1

0

Inställningar för 
energisparläge

Inställningar för 
snabbuppvärmning 
(standard)

[8-01] 5~60 min 30 min

[8-03] [8-01] + 20 min 20 min

Uppvärmning Kylning

t Tid

TA Omgivningstemperatur (utomhus)

maximal drifttid

tid mellan två cykler

Hela nyttan med [8-04] fås om inställningen [4-03] inte är
1.

FÖRSIKTIGT

■ För en golvvärmetillämpning är det viktigt att
begränsa den maximala utloppstemperaturen vid
uppvärmningsdrift enligt specifikationerna för
golvvärmeinstallationen.

■ För en golvkylatillämpning är det viktigt att begränsa
den minsta utloppsvattentemperaturen vid kylnings-
drift (lokal inställning för parameter [9-03]) till 16~18°C
för att förhindra kondens på golvet.

t

TA

t

TA

0

[8-01]

[5-03] [4-02]

[8-02]

[8-01]+
[8-04]

0

[8-01]

[F-01] 35°C

[8-02]

[8-01]+
[8-04]
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[C] Inställning för EKRP1HB digitalt I/O-kretskort

Solvärmeprioritetsläge

■ [C-00] Solvärmeprioritetsinställning: Information om
solvärmepaketet EKSOLHW finns i installationshandboken
för paketet.

Larmutsignalslogik

■ [C-01] Larmutsignalslogik: Definierar logiken för larm-
utsignalen för det digitala EKRP1HB I/O-kretskortet.
[C-01]=0, larmutsignalen strömsätts när ett larm uppstår
(standard).
[C-01]=1, larmutsignalen strömsätts inte när ett larm uppstår.
Denna lokala inställning ger möjlighet att särskilja på
identifiering av ett larm och identifiering av strömavbrott för
enheten.

Tvåvärd drift

Gäller endast installationer med en hjälppanna (omväxlande drift,
parallellansluten) Syftet med denna funktion är att bestämma –
baserat på utomhustemperaturen – vilken värmekälla som kan/ska
driva uppvärmningen, antingen Daikin-inomhusenheten eller en
hjälppanna.

Den lokala inställningen "tvåvärd drift" gäller endast uppvärmnings-
driften för inomhusenheten och tillståndssignalen för hjälppannan.

När funktionen "tvåvärd drift" är aktiverad kommer inomhusenheten
att stoppas automatiskt vid uppvärmningsdrift när utomhus-
temperaturen faller under "tvåvärd PÅ-temperatur" och tillstånds-
signalen för hjälppannan blir aktiv.

När funktionen för tvåvärd drift är inaktiverad är uppvärmning med
inomhusenheten möjlig vid alla utomhustemperaturer (se drift-
intervall) och tillståndssignalen för hjälppannan är alltid inaktiverad.

■ [C-02] Tvåvärd driftstatus: Definierar om tvåvärd drift är
aktiverad (1) eller inaktiverad (0).

■ [C-03] Tvåvärd PÅ-temperatur: Definierar utomhus-
temperaturen under vilken tillståndssignalen för hjälppannan
ska vara aktiv (stängd, KCR på EKRP1HB) och uppvärmning
med inomhusenheten stoppas.

■ [C-04] Tvåvärd hysteres: Definierar temperaturskillnaden
mellan tvåvärd PÅ-temperatur och tvåvärd AV-temperatur.
Tillståndssignal X1–X2 (EKRP1HB)

[D] Strömförsörjning med differentierad eltariff/Lokalt
växlingsvärde, väderberoende

Strömförsörjning med differentierad eltariff

■ [D-00] Avstängning av värmare: Definierar vilka värmare som
stängs av när signalen för differentierad eltariff tas emot från
elleverantören.
Om [D-01]=1 eller 2 och signalen för differentierad eltariff tas
emot från elleverantören kommer följande enheter att
stängas av:

■ [D-01] Enhetsanslutning till en strömförsörjning med differen-
tierad eltariff: Definierar om utomhusenheten är ansluten till
en strömförsörjning med differentierad eltariff.
Om [D-01]=0 är enheten ansluten till en normal ström-
försörjning (standardvärde).
Om [D-01]=1 eller 2 är enheten ansluten till en ström-
försörjning med differentierad eltariff. I det här fallet kräver
kabeldragningen specifik installation som förklaras i
"Anslutning till strömförsörjning med differentierad eltariff" på
sid 19.
När parametern [D-01]=1 vid det tillfälle då den differen-
tierade eltariffsignalen skickas av elleverantören kommer den
kontakten att öppnas och enheten övergå i tvingande av-
läge(1).
När parametern [D-01]=2 vid det tillfälle då den differen-
tierade eltariffsignalen skickas av elleverantören kommer den
kontakten att stängas och enheten övergå i tvingande av-
läge(2).

[C-01] Larm Inget larm

Ingen ström-
försörjning till 
enheten

0 
(standard)

Stängd utsignal Öppen utsignal Öppen utsignal

1 Öppen utsignal Stängd utsignal Öppen utsignal

TA Utomhustemperatur

FÖRSIKTIGT

Var noga med att följa alla regler i tillämpning 5 när
tvåvärd driftsfunktion är aktiverad.

Daikin kan inte hållas ansvariga för några skador som
uppstår om denna regel inte följs.

TA[C-03]

[C-04]

stängd

öppen

■ Kombinationen av inställning [4-03]=0/2 med
tvåvärd drift vid låg utomhustemperatur kan
resultera i brist på varmvatten.

■ Den tvåvärda driftsfunktionen har ingen
påverkan på varmvattenberedningsläget.
Hushållsvarmvattnet värms fortfarande bara upp
med inomhusenheten.

■ Tillståndssignalen för hjälppannan finns i
EKRP1HB (digitalt I/O-kretskort). När den är
aktiverad är kontakten X1, X2 stängd, och när
den är inaktiverad är kontakten öppen. Se bilden
för schematisk placering av denna kontakt.

[D-00] Kompressor Reservvärmare Elpatron

0 
(standard)

Tvingande AV Tvingande AV Tvingande AV

1 Tvingande AV Tvingande AV Tillåten

2 Tvingande AV Tillåten Tvingande AV

3 Tvingande AV Tillåten Tillåten

[D-00]-inställningar 1, 2 och 3 är endast
meningsfulla om strömförsörjningen med
differentierad eltariff är av den typ där
strömförsörjningen inte avbryts.

(1) När signalen släpps igen kommer den spänningsfria kontakten att slutas och 
enhetens drift att återstartas. Det är därför viktigt att du låter den automatiska 
omstartsfunktionen vara aktiverad. Se "[3] Automatisk omstart" på sid 25.

(2) När signalen släpps igen kommer den spänningsfria kontakten att öppnas och 
enhetens drift att återstartas. Det är därför viktigt att du låter den automatiska 
omstartsfunktionen vara aktiverad. Se "[3] Automatisk omstart" på sid 25.

YC Y1 Y2 Y3 Y4

X
1

X
2

X
3

X
4

OFF ON

X2M

SS1

X1M
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Lokalt växlingsvärde, väderberoende

Den lokala inställningen för väderberoende lokalt växlingsvärde är
bara relevant i de fall då ett väderberoende börvärde (se lokal
inställning "[1] Väderberoende temperaturinställning (endast
uppvärmningsläge)" på sid 24) har valts.

■ [D-03] Lokalt växlingsvärde, väderberoende: anger växlings-
värde för det väderberoende börvärdet vid en utomhus-
temperatur på 0°C.

[E] Avläsning av enhetsinformation

■ [E-00] Avläsning av programvaruversion (exempel: 23)

■ [E-01] Avläsning av EEPROM-version (exempel: 23)

■ [E-02] Avläsning av enhetens modellidentifiering (exempel:
11)

■ [E-03] Avläsning av det flytande köldmediets temperatur

■ [E-04] Avläsning av inloppsvattentemperaturen

[F] Alternativinställning

Pumpdrift

Lokal inställning för pumpdrift gäller pumpdriftlogiken endast när DIP-
switchen SS2-3 är AV.

När pumpdriftfunktionen är inaktiverad stoppas pumpen om
utomhustemperaturen är högre än det värde som anges med [4-02]
eller om utomhustemperaturen faller under det värde som anges av
[F-01]. När pumpdriften är aktiverad är pumpdrift möjlig vid alla
utomhustemperaturer. Se "Konfiguration av pumpdrift" på sid 22.

■ [F-00] Pumpdrift: Anger om pumpdriftsfunktionen är
aktiverad (1) eller inaktiverad (0).

Komfortkylningstillstånd

■ [F-01] Komfortkylningstillståndstemperatur: Definierar den
utomhustemperatur under vilken komfortkyla stängs av.

Styrning för värmare för bottenplåt

Gäller endast installation med en ERLQ-utomhusenhet eller om
paketet med värmare för bottenplåten är installerad.

■ [F-02] PÅ-temperatur för värmaren för bottenplåten:
Definierar den utomhustemperatur under vilken värmaren för
bottenplåten aktiveras av inomhusenheten för att förhindra
nedisning av bottenplåten på utomhusenheten vid lägre
utomhustemperaturer.

■ [F-03] Hysteres för värmaren för bottenplåten: Definierar
temperaturskillnaden mellan PÅ-temperaturen för värmaren
för bottenplåten och AV-temperaturen för värmaren för
bottenplåten.
Värmare för bottenplåten

Funktionalitet för X14A

■ [F-04] Funktionalitet för X14A: Anger om logiken för X14A
följer utsignalen för solvärmepaketetmodellen (EKSOLHW)
EKHBH/X_AA/AB (0) eller om logiken för X14A följer
utsignalen för värmaren för bottenplåten (1).

Tt Målvattentemperatur

TA Utomhustemperatur

range Intervall

local shift 
value

Lokalt växlingsvärde

[1-00], [1-01], 
[1-02], [1-03]

Tillämplig lokal inställning av det väderberoende 
börvärdet [1]

[D-03]
Utomhustemperaturintervall 

(TA) Lokalt växlingsvärde

0 — —

1
–2°C~2°C

2

2 4

3
–4°C~4°C

2

4 4

OBS! [E-03]- och [E-04]-avläsningar uppdateras inte
permanent. Temperaturavläsningar uppdateras
endast efter ny genomgång av den lokala
inställningen av de första koderna.

TA

Tt

[1-03]

[1-00] 0°C [1-01]

[1-02]

local shift value

range

Denna funktion är endast giltig för EKHBX när
komfortkyla är vald.

TA Utomhustemperatur

FÖRSIKTIGT

Värmaren för bottenplåten styrs via X14A. Kontrollera att
[F-04] är korrekt inställd.

OBS! Oberoende från lokal inställning [F-04] följer kontakten
X3-X4 (EKRP1HB) logiken för utsignalen för
solvärmepaketmodellen (EKSOLHW). Se bilden
nedan för schematisk placering av denna kontakt.

TA[F-02]

[F-03]

PÅ

AV

YC Y1 Y2 Y3 Y4

X
1

X
2

X
3

X
4

OFF ON

X2M

SS1

X1M
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Inställningar, tabell

Första 
kod

Andra 
kod Inställningsnamn

Annan installationsinställning än standardvärdet
Normal-

värde Intervall Steg EnhetDatum Värde Datum Värde

0 Användarbehörighetsnivå

00 Användarbehörighetsnivå 3 2/3 1 —

1 Väderberoende temperaturinställning

00 Låg omgivningstemperatur (Lo_A) –10 –20~5 1 °C

01 Hög omgivningstemperatur (Hi_A) 15 10~20 1 °C

02 Inställningstemperatur för låg 
omgivningstemperatur (Lo_TI) 40 25~55 1 °C

03 Inställningstemperatur för hög 
omgivningstemperatur (Hi_TI) 25 25~55 1 °C

2 Desinfektionsfunktion

00 Driftsintervall Fri Mon~Sun, 
Alla — —

01 Status 1 (PÅ) 0/1 — —

02 Starttid 23:00 0:00~23:00 1:00 timme

03 Inställt värde 70 40~80 5 °C

04 Intervall 10 5~60 5 min

3 Automatisk omstart

00 Status 0 (PÅ) 0/1 — —

4 Reservvärme-/elpatrondrift och avstängningstemperatur för uppvärmning

00 Status 1 (PÅ) 0/1 — —

01 Prioritet 0 (AV) 0/1/2 — —

02 Temperatur för avstängning av uppvärmning 35 14~35 1 °C

03 Elpatrondrift 3 0/1/2/3 — —

04 Ej tillämpligt 2 Endast 
läsning — —

5 Jämviktstemperatur och temperatur för uppvärmningsprioritet

00 Jämviktstemperaturstatus 1 (PÅ) 0/1 — —

01 Jämviktstemperatur 0 –15~35 1 °C

02 Status för uppvärmningsprioritet 0 (AV) 0/1 — —

03 Temperatur för uppvärmningsprioritet 0 –15~20 1 °C

04 Temperaturinställningskorrigering för 
varmvattentemperaturen 10 0~20 1 °C

6 DT för värmepumpen i varmvattenberedningsläge

00 Start 2 2~20 1 °C

01 Stopp 2 0~10 1 °C

7 DT för elpatron och styrning med dubbla börvärden

00 Steglängd för hushållsvarmvatten 0 0~4 1 °C

01 Hysteresvärde för elpatron 2 2~40 1 °C

02 Status för styrning med dubbla börvärden 0 0/1 — —

03 Andra börvärde för uppvärmning 10 1~24 / 
25~55 1 °C

04 Andra börvärde för kyla 7 5~22 1 °C

8 Timer för varmvattenberedning

00 Minsta drifttid 5 0~20 1 min

01 Maximal drifttid 30 5~60 5 min

02 Tid mellan två cykler 3 0~10 0,5 timme

03 Fördröjningstid för elpatron 50 20~95 5 min

04 Ytterligare drifttid på [4-02]/[F-01] 95 0~95 5 min
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9 Uppvärmnings- och kylningstemperaturintervall

00 Övre gräns för uppvärmningstemperaturen 55 37~55 1 °C

01 Nedre gräns för uppvärmningstemperaturen 25 15~37 1 °C

02 Övre gräns för kylningstemperaturen 22 18~22 1 °C

03 Nedre gräns för kylningstemperaturen 5 5~18 1 °C

04 Översvängningsinställning(a) 1 1~4 1 °C

C Inställning för EKRP1HB digitalt I/O-kretskort

00 Inställning av solvärmeprioritetsläge 0 0/1 1 —

01 Larmutsignalslogik 0 0/1 — —

02 Tvåvärd driftstatus 0 0/1 — —

03 Tvåvärd PÅ-temperatur 0 –25~25 1 °C

04 Tvåvärd hysteres 3 2~10 1 °C

D Strömförsörjning med differentierad eltariff/lokalt växlingsvärde, väderberoende

00 Avstängning av värmare 0 0/1/2/3 — —

01 Enhetsanslutning till en strömförsörjning med 
differentierad eltariff 0 (AV) 0/1/2 — —

02 Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet. 0 — — —

03 Lokalt växlingsvärde, väderberoende 0 0/1/2/3/4 — —

E Avläsning av enhetsinformation

00 Programvaruversion Endast 
läsning — — —

01 EEPROM-version Endast 
läsning — — —

02 Enhetsmodellidentifiering Endast 
läsning — — —

03 Temperatur på flytande köldmedium Endast 
läsning — — °C

04 Invattentemperatur Endast 
läsning — — °C

F Alternativinställning

00 Pumpdrift 0 0/1 — —

01 Tillståndstemperatur för komfortkyla 20 10~35 1 °C

02 PÅ-temperatur för värmaren för bottenplåten 3 3~10 1 °C

03 Hysteres för värmare för bottenplåten 5 2~5 1 °C

04 Funktionalitet för X14A 1 0/1 — —

(a) Endast möjlig att ändra de första 3 minuterna efter strömsättning.

Första 
kod

Andra 
kod Inställningsnamn

Annan installationsinställning än standardvärdet
Normal-

värde Intervall Steg EnhetDatum Värde Datum Värde
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TESTKÖRNING OCH SLUTKONTROLL

Installatören har en skyldighet att kontrollera att inomhusenheten och
utomhusenheten fungerar korrekt efter installationen.

Slutkontroll

Läs följande rekommendationer, innan du slår på enheten.

■ När samtliga installationer och nödvändiga inställningar gjorts
stänger du enhetens frontpaneler och återmonterar inomhus-
enhetens hölje.

■ Servicepanelen i kopplingsboxen får bara öppnas vid underhåll
av behörig elektriker.

Testkörning (manuell)

Vid behov kan installatören när som helst utföra en manuell test-
körning för att kontrollera att komfortkyla, uppvärmning och
varmvattenberedning fungerar som det ska.

Procedur

1 Tryck på knappen z 4 gånger så att ikonen t visas.

2 Beroende på modell av inomhusenhet måste uppvärmningsdrift
och/eller kylningsdrift testas enligt nedan (om ingen åtgärd
utförs under 10 sekunder kommer användargränssnittet att
återgå till normalläge. Du kan också återgå till normalläge
genom att trycka en gång på knappen z):

• Du kan testa upppvärmningsdrift genom att trycka på
knappen h/c så att ikonen h visas. Starta testkörningen
med knappen y.

• Du kan testa kylningsdrift genom att trycka på knappen h/c
så att ikonen c visas. Starta testkörningen med knappen
y.

• Testa varmvattenberedningen genom att trycka på knappen
v. Testkörningen startas utan att du trycker på knappen
y.

3 Testkörningen avslutas automatiskt efter 30 minuter eller när
inställd temperatur uppnås. Du kan avsluta testkörningen man-
uellt genom att trycka en gång på knappen z. Om några
felaktiga anslutningar eller fel uppstår visas en felkod på
användargränssnittet. Annars återgår användargränssnittet till
normal drift.

4 För beskrivning av felkoderna, se "Felkoder" på sid 36.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

För att enheterna skall fungera så bra och pålitligt som möjligt, bör
man genomföra ett antal regelbundna kontroller av enhet och
ledningar.

Detta underhåll ska utföras av din lokala tekniker.

Innan du kan köra underhållsaktiviteter enligt nedan måste du ta bort
höljet på inomhusenheten. Se "Öppna inomhusenheten" på sid 9.

Underhållsarbeten

Du kan visa den senaste felkoden genom att trycka på
knappen z. Tryck på knappen z 4 gånger för att
återuppta normal drift.

OBS! Du kan inte gemomföra en testkörning om en tvingad
drift från utomhusenheten är aktiv. Om tvingad drift
startas under en testkörning avbryts testkörningen.

FARA: ELEKTRISKA STÖTAR

■ Före samtliga underhålls- och reparationsarbeten
måste huvudströmbrytaren slås ifrån, säkringarna tas
ut eller enhetsskydden aktiveras.

■ Kontrollera att även strömmen till utomhusenheten är
avstängd innan du påbörjar något underhåll eller
några reparationer.

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

■ Kompressorns värmare kan vara i drift även när
enheten är stoppad.

■ Observera att vissa delar av elkomponentboxen är
heta.

■ Var noggrann med att inte vidröra någon ledande del.

■ Spola inte av inomhusenheten. Det kan leda till
elektriska överslag eller brand.

■ När servicepaneler tagits bort kan strömförande
komponenter vidröras av misstag.
Lämna aldrig enheten obevakad under installation
eller service när servicepanelen är borttagen.

Var försiktig!

Vidrör en metalldel med handen (till exempel en
stoppventil) för att eliminera statisk elektricitet och skydda
kretskortet vid underhållsarbete.

FARA

Vidrör aldrig vattenrör under och omedelbart efter drift
eftersom dessa kan vara heta. Du kan få brännskador. För
att undvika skador ska du låta rören svalna till normal
temperatur eller ha på dig skyddshandskar.

VARNING

■ Vidrör aldrig köldmediumrör under och omedelbart
efter drift eftersom dessa kan vara heta eller kalla,
beroende på tillståndet för det köldmedium som flyter
genom rören, kompressorn och andra delar i köld-
mediumcykeln. Du kan få bränn- eller frostskador om
du vidrör köldmediumrören. För att undvika skador
ska du låta rören svalna till normal temperatur. Om du
måste vidröra dem ska du ha på dig skyddshandskar.

■ Vidrör inga interna delar (pump, reservvärmare, etc.)
under och omedelbart efter drift.

Du kan få brännskador om du vidrör interna delar. För
att undvika skador ska du låta de interna delarna
svalna till normal temperatur. Om du måste vidröra
dem ska du ha på dig skyddshandskar.
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De beskrivna kontrollerna måste utföras minst en gång per år.

1 Vattentryck

Kontrollera att vattentrycket är över 1 bar. Fyll på vatten om det
behövs.

2 Vattenfilter

Rengör vattenfiltret.

3 Vattenövertrycksventil

Kontrollera att övertrycksventilen fungerar korrekt genom att
vrida den röda knoppen på ventilen moturs:

■ Om du inte hör något skramlande ljud kontaktar du din
återförsäljare.

■ Om vattnet fortsätter rinna ut ur enheten stänger du först
avstängningsventilerna för både vatteninloppet och vatten-
utloppet och kontaktar sedan din lokala återförsäljare.

4 Övertrycksventilslang

Kontrollera att övertrycksventilens slang är korrekt placerad för
dränering av vattnet.
Om dräneringstrågssatsen (tillval) är installerad ska övertryck-
ventilens slang placeras i dräneringstråget.

5 Isolerande hölje för reservvärmarens kärl

Kontrollera att det isolerande höljet för reservvärmaren är
ordentligt fastsatt runt reservvärmarens kärl.

6 Varmvattenberedarens övertrycksventil (anskaffas lokalt)

Gäller endast installationer med en varmvattentank.
Kontrollera att övertrycksventilen på varmvattenberedaren
fungerar som den ska.

7 Elpatron för hushållsvarmvattenberedare

Gäller endast installationer med en varmvattentank.

Kalkbeläggningar på elpatronen bör tas bort för att förlänga
dess livslängd, särskilt i områden med hårt vatten. Detta gör du
genom att tömma varmvattenberedaren, ta ut elpatronen ur
varmvattenberedaren och sänka ned den i en hink (eller
liknande) med kalkborttagningsmedel i 24 timmar.

8 Inomhusenhetens kopplingsbox

■ Utför en grundlig visuell inspektion av kopplingsboxen och
titta efter uppenbara fel som t.ex. lösa kontakter eller felaktig
kabeldragning.

■ Använd en motståndsmätare för att kontrollera kontakterna
K1M, K2M, K3M, K5M (endast tillämpningar med varm-
vattentank) och K4M. Alla kontakter i dessa kontaktdon
måste vara öppna.

FELSÖKNING

I det här avsnittet finns information du kan använda för att söka
orsaken till fel som kan uppstå i enheten och avhjälpa dem.

Denna felsökning och relaterade korrigeringsåtgärder får endast
utföras av din lokala tekniker.

Allmänna riktlinjer

Innan du påbörjar felsökningsproceduren genomför du en visuell
inspektion av enheten och letar efter uppenbara fel som t.ex. lösa
kontakter eller felaktig kabeldragning.

När ett skydd slagit till, stäng av enheten och ta reda på varför
skyddet slog till, innan du återställer det. Du får aldrig koppla förbi
skydd eller ändra dem till ett annat värde än det fabriksinställda. Om
du inte kan hitta orsaken till ett fel, kontakta din återförsäljare.

Om övertrycksventilen inte fungerar korrekt och ska bytas ut ska du
alltid återansluta den flexibla slangen på övertrycksventilen för att
undvika att vatten droppar från enheten!

FARA

Innan en inspektion görs av enhetens kopplingsbox måste
enheten vara avstängd med huvudströmbrytaren.

OBS! För problem med solvärmepaketet (tillval) för hushålls-
varmvattenberedning, se felsökningsinformationen i
installationshandboken för det paketet.

FARA

Vidrör aldrig vattenrör under och omedelbart efter drift
eftersom dessa kan vara heta. Du kan få brännskador. För
att undvika skador ska du låta rören svalna till normal
temperatur eller ha på dig skyddshandskar.

VARNING

■ Vidrör aldrig köldmediumrör under och omedelbart
efter drift eftersom dessa kan vara heta eller kalla,
beroende på tillståndet för det köldmedium som flyter
genom rören, kompressorn och andra delar i köld-
mediumcykeln. Du kan få bränn- eller frostskador om
du vidrör köldmediumrören. För att undvika skador
ska du låta rören svalna till normal temperatur. Om du
måste vidröra dem ska du ha på dig skyddshandskar.

■ Vidrör inga interna delar (pump, reservvärmare, etc.)
under och omedelbart efter drift.

Du kan få brännskador om du vidrör interna delar. För
att undvika skador ska du låta de interna delarna
svalna till normal temperatur. Om du måste vidröra
dem ska du ha på dig skyddshandskar.
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Allmänna symptom

Symptom 1: Enheten är påslagen (y-lampan är tänd), men enheten kör 
inte uppvärmning eller kylning som väntat

Symptom 2: Enheten är påslagen, men kompressorn startar inte 
(uppvärmning eller varmvattenberedning)

Symptom 3: Pumpen för oväsen (kavitering)

Symptom 4: Vattenövertrycksventilen öppnas

Symptom 5: Vattenövertrycksventilen läcker

Symptom 6: Användargränssnittet visar "nnnn" när du trycker 
på vissa knappar

Symptom 7: Försämrad kapacitet för uppvärmning vid låga 
utomhustemperaturer

Felkoder

När ett skydd löst ut blinkar lampan på användargränssnittet och en
felkod visas.

En lista över alla fel och åtgärder finns i tabellen nedan.

Återställ skyddet genom att stänga av enheten och sätta på den igen.

Om proceduren för återställning av skyddet inte lyckas kontaktar du
din lokala återförsäljare.

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Temperaturinställningen är felaktig. Kontrollera styrenhetens 
temperaturinställning.

Vattenflödet är för lågt. • Kontrollera att alla vattenkretsens 
avstängningsventiler är helt öppna.

• Kontrollera om vattenfiltret behöver 
rengöras.

• Kontrollera att det inte finns någon 
luft i systemet (lufta systemet).

• Kontrollera på manometern att 
vattentrycket är tillräckligt. Vatten-
trycket måste vara >1 bar (kallt 
vatten)

• Kontrollera att pumphastigheten är 
inställd på högsta hastigheten.

• Kontrollera att expansionskärlet är 
helt.

• Kontrollera att motståndet i 
vattenkretsen inte är för högt för 
pumpen (se "Ställa in 
pumphastigheten" på sid 23).

Vattenvolymen i installationen är för 
låg.

Kontrollera att vattenvolymen 
i installationen överstiger 
minimivärdet (se "Kontroll av 
vattenvolym och expansionskärlets 
förtryck" på sid 14).

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Enheten måste starta utanför sitt 
driftsintervall (för låg 
vattentemperatur).

Vid låg vattentemperatur används 
reservvärmaren för att först uppnå 
minimal vattentemperatur (15°C).
• Kontrollera att strömförsörjningen till 

reservvärmaren är korrekt
• Kontrollera att reservvärmarens 

termobrytare är sluten.
• Kontrollera att reservvärmarens 

termoskydd inte har löst ut.
• Kontrollera att reservvärmarens 

kontaktdon är hela.

Strömförsörjningen med 
differentierad eltariff och de 
elektriska anslutningarna stämmer 
inte överens.

Om [D-01]=1 eller 2 kräver 
kabeldragningen specifik installation 
som illustreras i "Anslutning till 
strömförsörjning med differentierad 
eltariff" på sid 19. Andra korrekt 
installerade konfigurationer är 
möjliga, men ska vara specifika för 
typen av strömförsörjning med 
differentierad eltariff på den här 
specifika platsen.

Signalen för differentierad eltariff 
skickades av elleverantören.

Vänta på att strömmen återvänder.

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Det finns luft i systemet. Lufta.

För lågt vattentryck vid pumpens 
inlopp.

• Kontrollera på manometern att 
vattentrycket är tillräckligt. 
Vattentrycket måste vara >1 bar 
(kallt vatten).

• Kontrollera att manometern är hel.
• Kontrollera att expansionskärlet är 

helt.
• Kontrollera att inställningen på 

förtrycket på expansionskärlet är 
korrekt (se "Ställa in förtrycket för 
expansionskärlet" på sid 15).

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Expansionskärlet är trasigt. Byt ut expansionskärlet.

Vattenvolymen i installationen är för 
hög.

Kontrollera att vattenvolymen 
i installationen inte överskrider 
maximalt tillåtet värde (se "Kontroll 
av vattenvolym och 
expansionskärlets förtryck" på 
sid 14).

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Smuts blockerar 
vattenövertrycksventilens utlopp.

Kontrollera att övertrycksventilen 
fungerar korrekt genom att vrida den 
röda knoppen på ventilen moturs:
• Om du inte hör något skramlande 

ljud kontaktar du din återförsäljare.
• Om vattnet fortsätter rinna ut ur 

enheten stänger du först 
avstängningsventilerna för både 
vatteninloppet och vattenutloppet 
och kontaktar sedan din lokala 
återförsäljare.

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Den aktuella behörighetsnivån är 
inställd på en nivå som förhindrar 
användning av den nedtryckta 
knappen.

Ändra den lokala inställningen för 
"användarbehörighetsnivå" [0-00], 
se "Inställningar" på sid 23.

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Drift av reservvärmaren är inte 
aktiverad. 

Kontrollera att den lokala 
inställningen för "status för drift av 
reservvärmaren" [4-00] är aktiverad, 
se "Inställningar" på sid 23.
Kontrollera om överhettningsskyddet 
för reservvärmaren har utlösts (se 
Huvudkomponenter, "Termiskt skydd 
för reservvärmaren" på sid 10 för 
placering av återställningsknappen).
Kontrollera om reservvärmaren och 
elpatronen är konfigurerade för 
samtidig drift (lokal inställning [4-01], 
se "Inställningar" på sid 23).
Kontrollera om reservvärmarens 
termobrytare har löst ut (se 
"Huvudkomponenter", "Termobrytare 
för reservvärmaren" på sid 10 för 
placering av återställningsknappen).

Reservvärmarens 
jämviktstemperatur har inte 
konfigurerats korrekt.

Höj den lokala inställningen för 
"jämviktstemperaturen" [5-01] för att 
aktivera drift av reservvärmaren vid 
en högre utomhustemperatur.

För mycket av värmepumpens 
kapacitet används för varm-
vattenberedning (gäller endast 
installationer med en 
varmvattentank).

Kontrollera att de lokala 
inställningarna för "temperatur för 
uppvärmningsprioritet" är korrekt 
konfigurerade:
• Kontrollera att den lokala 

inställningen för "status för 
uppvärmningsprioritet" [5-02] är 
aktiverad.

• Höj den lokala inställningen för 
"temperatur för 
uppvärmningsprioritet" [5-03] för att 
aktivera drift av elpatronen vid en 
högre utomhustemperatur.

Instruktion för att stänga av enheten

Användargränssnitts-
läge (värme/kyla =)

Varmvatten-
beredningsläge (w)

Tryck på y-
knappen

Tryck på 
v-
knappen

PÅ PÅ 1 gång 1 gång

PÅ AV 1 gång —

AV PÅ — 1 gång

AV AV — —
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Fel-
kod Felorsak Åtgärd

80 Fel på termistorn för 
inloppsvattentemperaturen 
(termistorn för inloppsvatten-
temperaturen trasig)

Kontakta din återförsäljare.

81 Fel på termistorn för 
utloppsvattentemperaturen 
(utloppsvattentemperatur-
sensorn trasig)

Kontakta din återförsäljare.

89 Vattenvärmeväxlaren frusit 
(på grund av för lågt vattenflöde)

Se felkod 7H.

Vattenvärmeväxlaren frusit 
(för lite köldmedium)

Kontakta din återförsäljare.

7H Flödesfel (vattenflödet för lågt 
eller inget vattenflöde alls. 
Minimumvattenflödet är 12 l/min)

• Kontrollera att alla vatten-
kretsens avstängningsventiler 
är helt öppna.

• Kontrollera om vattenfiltret 
behöver rengöras.

• Kontrollera att enheten arbetar i 
sitt driftsintervall (se "Tekniska 
specifikationer" på sid 38).

• Se även "Påfyllningsvatten" på 
sid 16.

• Kontrollera att det inte finns 
någon luft i systemet (lufta 
systemet).

• Kontrollera på manometern att 
vattentrycket är tillräckligt. 
Vattentrycket måste vara >1 bar 
(kallt vatten).

• Kontrollera att pumphastigheten 
är inställd på högsta 
hastigheten.

• Kontrollera att expansionskärlet 
är helt.

• Kontrollera att motståndet i 
vattenkretsen inte är för högt för 
pumpen (se "Ställa in 
pumphastigheten" på sid 23).

• Om detta fel uppstår vid 
avfrostningsdrift (under 
uppvärmning eller 
varmvattenberedning) 
kontrollerar du att reserv-
värmarens strömförsörjning är 
korrekt ansluten och att 
säkringarna inte utlösts.

• Om EKHWSU-versionen av 
hushållsvarmvattentanken är 
installerad kontrollerar du om 
inställningen av extra-
termostaten i tankens 
kopplingsbox är korrekt (≥50°C).

8H För hög utloppsvattentemperatur 
för inomhusenheten (>65°C)

• Kontrollera att kontakten för den 
elektriska reservvärmaren inte 
är kortsluten.

• Kontrollera att utloppsvatten-
termistorn ger korrekt avläsning.

A1 Inomhusenhetens kretskort 
defekt

Kontakta din återförsäljare.

A5 För låg (vid komfortkyla) eller 
för hög (vid uppvärmning) 
kylningstemperatur (mätt i R3T)

Kontakta din återförsäljare.

AA Reservvärmarens termiska 
skydd är öppet 

Återställ termoskyddet 
genom att trycka på 
återställningsknappen 
(se "Huvudkomponenter" på 
sid 10 för placering av 
återställningsknappen)

Kontrollera återställnings-
knappen för termoskyddet.
Om både termoskyddet och 
styrenheten återställts, men 
felkoden AA kvarstår, har 
reservvärmarens termobrytare 
löst ut.

Kontakta din återförsäljare.

AC Elpatronens överhettningsskydd 
är öppet (gäller endast 
installationer med en 
varmvattentank)

Återställ det termiska skyddet

Det sekundära termiska skyddet 
är öppet (gäller endast enheter 
med en hushållsvarmvatten-
beredare av typen EKHWSU 
installerad)

Återställ det termiska skyddet

C0 Flödesbrytarfel (flödesbrytaren 
förblir stängd när pumpen 
stannas)

Kontrollera att flödesbrytaren 
inte är igensatt med smuts.

C4 Fel på termistorn för 
värmeväxlaren (värmeväxlar-
temperatursensorn trasig)

Kontakta din återförsäljare.

E1 Utomhusenhetens kretskort 
defekt

Kontakta din återförsäljare.

E3 Onormalt högt tryck Kontrollera att enheten arbetar 
i sitt driftsintervall (se "Tekniska 
specifikationer" på sid 38).
Kontakta din återförsäljare.

E4 Aktivering av lågtryckssensor Kontrollera att enheten arbetar 
i sitt driftsintervall (se "Tekniska 
specifikationer" på sid 38).
Kontakta din återförsäljare.

E5 Överbelastningsaktivering av 
kompressorn

Kontrollera att enheten arbetar 
i sitt driftsintervall (se "Tekniska 
specifikationer" på sid 38).
Kontakta din återförsäljare.

E7 Fläktlåsfel (fläkten är låst). Kontrollera att fläkten inte är 
igensatt av smuts. Om fläkten är 
igensatt kontaktar du din lokala 
återförsäljare.

E9 Fel i elektronisk expansionsventil Kontakta din återförsäljare.

EC För hög varmvattentemperatur 
(>89°C)

• Kontrollera att kontakten för 
elpatronen inte är kortsluten.

• Kontrollera att varmvatten-
termistorn ger korrekt avläsning.

F3 För hög utloppstemperatur 
(t.ex. på grund av blockering 
av utomhusspolen)

Rengör utomhusspolen. Om 
spolen är ren kontaktar du din 
lokala återförsäljare.

H3 Fel i HPS-system Kontakta din återförsäljare.

H9 Utomhustemperaturtermistorfel 
(utomhustermistorn trasig)

Kontakta din återförsäljare.

HC Fel på termistorn för 
hushållsvarmvattenberedaren

Kontakta din återförsäljare.

J1 Fel i trycksensor Kontakta din återförsäljare.

J3 Fel på utloppsrörets termistor Kontakta din återförsäljare.

J5 Fel i termistor för insugsrör Kontakta din återförsäljare.

J6 Fel i frostkontroll för luftspoles 
termistor

Kontakta din återförsäljare.

J7 Fel i mediantemperatur för 
luftspoles termistor

Kontakta din återförsäljare.

J8 Fel i termistor för vätskerör Kontakta din återförsäljare.

L4 Fel på elektrisk komponent Kontakta din återförsäljare.

L5 Fel på elektrisk komponent Kontakta din återförsäljare.

L8 Fel på elektrisk komponent Kontakta din återförsäljare.

L9 Fel på elektrisk komponent Kontakta din återförsäljare.

LC Fel på elektrisk komponent Kontakta din återförsäljare.

P1 Kretskortsfel Kontakta din återförsäljare.

P4 Fel på elektrisk komponent Kontakta din återförsäljare.

PJ Fel i kapacitetsinställning Kontakta din återförsäljare.

U0 Köldmediumfel (på grund av 
köldmediumläckage)

Kontakta din återförsäljare.

U2 Spänningsfel i huvudkretsen Kontakta din återförsäljare.

U4 Kommunikationsfel Kontakta din återförsäljare.

U5 Kommunikationsfel Kontakta din återförsäljare.

U7 Kommunikationsfel Kontakta din återförsäljare.

UA Kommunikationsfel Kontakta din återförsäljare.

Fel-
kod Felorsak Åtgärd
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt

Elektriska specifikationer

Modeller för uppvärmning/komfortkyla (EKHBX) Modeller för endast uppvärmning (EKHBH)

Nominell kapacitet
• kyla Se tekniska data
• värme Se tekniska data
Mått H x B x D 922 x 502 x 361 922 x 502 x 361
Vikt
• maskinvikt 46 kg 46 kg
• operationsvikt 59 kg 59 kg
Anslutningar

• vattenintag/utlopp 1–1/4" MBSP(a) 1–1/4" MBSP(a)

• vattendränering slangnippel slangnippel
• köldmediumvätskesidan Ø 6,4 mm (1/4 tum) Ø 6,4 mm (1/4 tum)
• köldmediumgassidan Ø15,9 mm (5/8 tum) Ø15,9 mm (5/8 tum)
Expansionskärl
• volym 10 l 10 l
• MWP (Maximum working pressure – max 

arbetstryck) 3 bar 3 bar

Pump
• typ vattenkyld vattenkyld
• nr. för hastighet 3 3
Ljudtrycksnivå Se tekniska data Se tekniska data
Intern vattenvolym 5,5 l 5,5 l
Övertrycksventil, vattenkretsen 3 bar 3 bar
Driftsintervall – vattensidan
• värme +15~+50°C +15~+50°C
• kyla +5~+22°C —
Driftsintervall – luftsidan
• värme –20~+25°C –20~+25°C
• kyla +10~+43°C —
• hushållsvarmvatten med värmepump –15~+35°C –15~+35°C

(a) MBSP = Male British Standard Pipe (utvändig rörgänga, brittisk standard)

Modeller för uppvärmning/komfortkyla (EKHBX) Modeller för endast uppvärmning (EKHBH)

Standardenhet (strömförsörjning via utomhusenheten)
• strömförsörjning 230 V 50 Hz 1P
Reservvärmare
• strömförsörjning Se "Anslutning av strömförsörjning till reservvärmaren" på sid 18
• Maximal arbetsström Se "Anslutning av strömförsörjning till reservvärmaren" på sid 18
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