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BU KILAVUZDA TANIMLANAN ÜNİTE YALNIZ BİNA İÇİ
MONTAJ VE 4°C~35°C ARASINDAKİ ORTAM SICAKLIKLARI İÇİN TASARLANMIŞTIR.
İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

Giriş
Genel bilgiler
Bu iç üniteyi satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu ünite hava su tipi ERHQ veya ERLQ ısı pompalarının iç mekan
kısmıdır. Bu üniteler bina içinde duvara montaj için tasarlanmıştır.
Bkz. "Montaj yerinin seçilmesi" sayfa 12. Bu üniteler Daikin fan koil
üniteleri, zeminden ısıtma uygulamaları, düşük sıcaklık radyatörleri,
Daikin kullanım suyu ısıtma uygulamaları ve Daikin kullanım sıcak
suyu uygulamaları için güneş enerji sistemi adaptasyon kiti ile birlikte
kullanılabilir.
Isıtma/soğutma üniteleri ve yalnız ısıtma üniteleri
Ünite yelpazesi iki ana versiyondan oluşur: ısıtma/soğutma (EKHBX)
versiyonu ve yalnız ısıtma (EKHBH) versiyonu.
Her iki versiyon da soğuk dış hava sıcaklıklarında ilave ısıtma
kapasitesi için entegre bir yardımcı ısıtıcı ile birlikte verilir. Yardımcı
ısıtıcı aynı zamanda dış ünitenin arıza yapması durumunda yedek
görevi görür. Yardımcı ısıtıcı modelleri 3, 6 ve 9 kW, ve – ısıtma
kapasitesine bağlı olarak – üç farklı güç besleme özellikleri ile
mevcuttur.
Yardımcı ısıtıcı
kapasitesi

Yardımcı ısıtıcı nominal
gerilimi

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

İç ünite modeli
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İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağına bağlantı
NOT

■

ERLQ0*BA dış ünite yalnızca EKHBH/X008BA iç
üniteye bağlanabilir (dış ünitede bulunan alt plaka
ısıtıcısının iç ünite tarafından control edilmesi
gerekir).

■

ERHQ0*BA dış ünite EKHBH/X008BA iç üniteye
veya EKHBH/X008AA/AB iç üniteye bağlanabilir
(alt plaka ısıtıcı kiti gerekli görülüyorsa, bkz.
"Olası seçenekler" sayfa 2).

Bu ekipman indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı dağıtım sistemlerine
bağlanabilir. Ünite üzerindeki denetimin tam olarak sürdürülmesi
sadece güç beslemesinin kesintiye uğramayan türde indirimli elektrik
tarifesi güç kaynağı olması halinde mümkündür. Daha fazla ayrıntı
için bkz. "İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağına bağlantı" sayfa 19.

Bu kılavuzun kapsamı
Bu montaj kılavuzu, tüm EKHBH/X iç ünite modellerinin taşınması,
montaj ve bağlantılarının yapılmasına ilişkin prosedürleri tarif eder.

PH
3

4
1

ERHQ veya ERLQ ısı pompa dış ünitesinin montajı dış
ünite montaj kılavuzunda açıklanmıştır.

2

İç ünitenin çalıştırılması, iç ünite kullanım kılavuzunda
tarif edilmemiştir.

NOT

Model tanımlaması
İç ünite

TA
1

Isı pompası kapasitesi

2

Gerekli ısıtma kapasitesi (sahaya bağımlı)

3

Yardımcı ısıtıcının sağladığı ilave ısıtma kapasitesi

4

Denge sıcaklığı (kullanıcı arabirimi aracılığıyla ayarlanabilir,
bkz. "Saha ayarları" sayfa 24)

TA

Ortam (dış) sıcaklığı

PH

Isıtma kapasitesi

EK

HB

X

008

AA

3

V3

Yardımcı ısıtıcı nominal
gerilimi:
V3 = 1P, 230 V
WN = 3P, 400 V
T1 = 3P, 230 V
Yardımcı ısıtıcı kapasitesi (kW)
Seri
Isıtma/soğutma kapasitesinin gösterimi (kW)(a)

Kullanım sıcak suyu deposu (opsiyonel)

X = ısıtma ve soğutma,
H = yalnız ısıtma
Su mahfazası

Entegre 3 kW elektrik buster ısıtıcısı olan isteğe bağlı bir EKHW*
kullanım sıcak suyu deposu iç üniteye bağlanabilir. Kullanım sıcak su
deposunun üç ebadı vardır: 150, 200 ve 300 litre. Daha fazla ayrıntı
için kullanım sıcak su deposu montaj kılavuzuna bakın.

Avrupa kiti
(a) Tam değerler için, bkz. "Teknik özellikler" sayfa 39.

Drenaj tava kiti (opsiyonel)

Drenaj tava kiti (opsiyonel)
Isıtma/soğutma versiyonları (EKHBX) için, EKHBDP drenaj tava
kitinin montajı gereklidir.
Drenaj tava kitiyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. "EKHBDP drenaj
tava kitinin montajı (yalnız EKHBX modelleri için)" sayfa 13.

EK

HB

DP

150

Drenaj tavası
Su mahfazası
Avrupa kiti

Kullanım sıcak su deposu için güneş enerji sistemi adaptasyon
kiti (opsiyonel)
EKSOLHW güneş enerji sistemi adaptasyon kiti hakkında bilgi için,
kitin montaj kılavuzuna bakın.

Aksesuarlar

Dijital I/O PCB kiti (opsiyonel)

İç ünite ile verilen aksesuarlar

Opsiyonel bir EKRP1HB dijital I/O PCB iç üniteye bağlanabilir ve
şunları sağlar:

Bkz. şekil 1

■

uzaktan alarm çıkışı

1

Montaj kılavuzu

■

ısıtma/soğutma AÇMA/KAPAMA çıkışı

2

Kullanım kılavuzu

■

ikisi birden çalışma (yardımcı kazan için izin sinyali)

3

Kesme vanası

4

Kablo bağlantı şeması yapışma etiketi (iç ünite kapağının
içinde)

5

İç ünite kapağı tespit vidası

Daha fazla bilgi için iç ünitenin kullanma kılavuzuna ve dijital I/O PCB
montaj kılavuzuna bakın.
Bu PCB'nin üniteye bağlanması için kablo şemasına veya bağlantı
şemasına bakın.
Uzaktan termostat kiti (opsiyonel)
İsteğe bağlı bir EKRTW, EKRTWA veya EKRTR oda termostatı iç
üniteye bağlanabilir. Daha ayrıntılı bilgi için oda termostatının
kumandanın montaj kılavuzuna bakın.
Olası seçenekler
EKBPHT08

EKBPHT08BA

EKHBH/X008AA/AB

Olabilir

İzin verilmez

EKHBH/X008BA

Olabilir

Olabilir

Montaj kılavuzu
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Güvenlik koşulları

İkaz
■

Burada sıralanan önlemler, aşağıdaki dört türe ayrılır. Bunların hepsi
de çok önemli konuları kapsar, o nedenle mutlaka dikkatle takip
edilmelidir.

Topraklama direnci yerel ve ulusal düzenlemelere uygun
olmalıdır.
Toprak kablosunu gaz veya su borularına, paratoner
iletkenine veya telefon toprak teline bağlamayın.

TEHLİKE, UYARI, İKAZ ve NOT sembollerinin anlamları.

Kusurlu
olabilir.

TEHLİKE
Önüne geçilmezse ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan
bariz tehlikeli bir durumu gösterir.

Tehlike
■

Elektrik terminal parçalarına dokunmadan önce güç anahtarını
kapatın.

■

Servis panelleri çıkarıldığında, kazara canlı parçalara dokunma
olasılığı yüksektir.
Montaj veya servis sırasında servis paneli söküldüğünde üniteyi
hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayın.

■

Borular sıcak olabileceği için çalıştırma sırasında ve hemen
sonrasında su borularına dokunmayın. Eliniz yanabilir.
Yaralanmanın önüne geçmek için boruların normal sıcaklığa
dönmesini bekleyin ya da uygun eldiven takmayı ihmal etmeyin.

■

Islak parmaklarla hiçbir anahtara dokunmayın. Islak parmaklarla
bir anahtara dokunulması elektrik çarpmasına neden olabilir.

■

Elektrikli parçalara dokunmadan önce, ilgili güç kaynaklarının
tamamını kapatın.

Uyarı
■

Çocukların plastik ambalaj torbalarıyla oynamamaları için
bunları yırtıp parçalayın ve çöpe atın.
Plastik torbalarla oynayan çocuklar boğularak ölme tehlikesiyle
karşı karşıya kalırlar.

■

Ambalaj malzemelerini güvenli bir şekilde bertaraf edin. Çiviler
ve diğer metal veya ahşap parçalar gibi ambalaj malzemeleri
batmaya veya başka türlü yaralanmalara neden olabilir.

■

Kazaen sızan soğutucuya hiçbir zaman dokunmayın. Bu, soğuk
ısırmasının yol açtığı ciddi yaralara sebep olabilir.

■

Soğutucu boruları, kompresör ve diğer soğutucu çevrim
parçalarından akan soğutucunun durumuna bağlı olarak borular
sıcak veya soğuk olabileceği için çalıştırma sırasında ve hemen
sonrasında soğutucu borularına dokunmayın. Soğutucu
borularına dokunursanız elleriniz yanma ya da soğuk ısırmasından zarar görebilir. Yaralanmanın önüne geçmek için boruların
normal sıcaklığa dönmesini bekleyin ya da dokunmak
zorundaysanız uygun eldiven takmayı ihmal etmeyin.

■

Çalışma sırasında ve hemen sonrasında iç parçalara (pompa,
yardımcı ısıtıcı, vs.) dokunmayın.

çarpmasına

neden

■ Paratoner iletkeni veya telefon toprak teli.
Kıvılcım düştüğünde elektrik potansiyeli anormal derecede
yükselebilir.

İKAZ

Sadece ekipmanda hasar veya maddi hasar oluşturan
kazalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

elektrik

■ Su borusu.
Sert vinil borular etkin topraklama sağlamaz.

Önüne geçilmezse ölüm veya yaralanma ile sonuçlanabilecek olası tehlikeli bir durumu gösterir.

NOT

topraklama,

■ Gaz borusu.
Gaz kaçağı halinde ateşleme veya patlama olabilir.

UYARI

Önüne geçilmezse hafif veya orta derecede yaralanma ile
sonuçlanabilecek olası tehlikeli bir durumu gösterir. Aynı
zamanda güvenli olmayan uygulamalara karşı uyarmak
için de kullanılabilir.

Üniteyi topraklayın.

■

Görüntü paraziti veya gürültüyü önlemek için güç kablosunu
televizyon veya radyolardan en az 1 metre uzaktan geçirin.
(Radyo dalgalarına bağlı olarak, 1 metre gürültüyü yok etmek
için yeterli bir mesafe olmayabilir.)

■

Üniteyi yıkamayın. Bu, elektrik çarpmalarına veya yangına
sebep olabilir.

■

Üniteyi aşağıdaki gibi yerlere kurmayın:
■ Mineral yağ buğusu, yağ spreyi ya da buharı bulunan yerler.
Plastik parçalar bozulabilir ve düşmelerine veya su
sızıntısına neden olabilir.
■ Örneğin sülfürik asit gazı gibi, aşındırıcı gazın üretildiği
yerler.
Bakır boruların veya lehimli parçaların korozyonu,
soğutucunun sızmasına neden olabilir.
■ Elektromanyetik dalgalar yayan sistemlerin bulunduğu yerler.
Elektromanyetik dalgalar kontrol sistemini karıştırabilir ve
ekipmanın arızalı çalışmasına neden olur.
■ Yanıcı gaz sızıntısının olabileceği yerler, havada karbon lifi
veya yanıcı toz süspansiyonlarının bulunduğu yerler veya
örneğin tiner ya da benzin gibi uçucu yanıcı maddelerin işlem
gördüğü yerler.
Bu tür gazlar bir yangına neden olabilir.
■ Havada yüksek seviyede tuz bulunan yerler.
■ Fabrikalardaki gibi voltaj dalgalanmalarının yüksek olduğu
yerler.
■ Araçlarda veya gemilerde.
■ Asitli veya alkalik buhar bulunan yerler.

İç parçalara dokunduğunuzda elleriniz yanabilir. Yaralanmanın
önüne geçmek için iç parçaların normal sıcaklığa dönmesini
bekleyin ya da dokunmak zorundaysanız uygun eldiven takmayı
ihmal etmeyin.
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Tipik uygulama örnekleri

Uygulama 2

Aşağıda verilen uygulama örnekleri sadece açıklama amacına
yönelik olarak verilmiştir.

Uygulama 1

İç üniteye bağlı oda termostatı olmayan yalnız hacim ısıtma
uygulaması. Odaların sıcaklığı her bir su devresinde bulunan bir
vana vasıtasıyla kontrol edilir. Kullanım sıcak suyu, iç üniteye bağlı
olan kullanım sıcak suyu deposu üzerinden sağlanır.

İç üniteye bağlı oda termostatı ile yalnız hacim ısıtma uygulaması.
1

2

3

4

5

8

6
T1

2

3

4

9
T3

M

T
1

T2

5

M1

6

7

11 12

M2

M3

FHL1
FHL2
FHL3
10

FHL1

7

FHL2
FHL3
1

Dış ünite

6

Kolektör (sahadan temin
edilir)

1

Dış ünite

2

İç ünite

2

İç ünite

7

Kesme vanası

3

3

Isı eşanjörü

Zeminden ısıtma devresi

4

4

Pompa

Oda termostatı (opsiyonel)

5

Kesme vanası

5

Kesme vanası

6

Kolektör (sahadan
temin edilir)

7

Kesme vanası

8

Motorlu 3 yollu vana
(kullanım sıcak su
deposu ile birlikte
verilir)

9

Baypas vanası
(sahadan temin edilir)

FHL1..3
T

Pompa işletimi ve hacim ısıtma
İç üniteye oda termostatı (T) bağlı olduğu zaman, pompa (4) oda
termostatından ısıtma talebi geldiğinde çalışır ve kullanıcı arabiriminde ayarlanan hedef çıkış suyu sıcaklığına erişmek için dış ünite
çalışmaya başlar.
Oda sıcaklığı termostat ayar noktasının üstüne çıktığında dış ünite ve
pompa çalışmayı durdurur.

10

Kullanım sıcak suyu
deposu (opsiyonel)

Isı eşanjörü

11

Buster ısıtıcı

Pompa

12
FHL1..3

Isı eşanjör serpantini
Zeminden ısıtma devresi

T1..3

Ayrı oda termostatı
(opsiyonel)

M1..3

FLH1 devresini kontrol
etmek için ayrı motorlu
vana (sahadan temin
edilir)

Pompa işletimi
Termostat kablolarını doğru terminallere bağladığınızdan
(bkz. "Termostat kablosunun bağlanması" sayfa 18) ve DIP
anahtar geçiş anahtarlarını doğru ayarladığınızdan (bkz.
"Oda termostatı montaj konfigürasyonu" sayfa 22) emin
olun.

İç üniteye (2) termostat bağlı değilken, pompa (4) ya iç ünite devrede
olduğu sürece yada istenen su sıcaklığına erişilene kadar çalışmak
üzere düzenlenebilir.
NOT

Pompa konfigürasyon ayrıntıları, "Pompa işletim
konfigürasyonu" sayfa 22 konusunda bulunabilir.

Hacim ısıtma
Dış ünite(1), kullanıcı arabirimi üzerinde ayarlanan hedef çıkış suyu
sıcaklığına erişmek için çalışacaktır.
NOT

Her bir hacim ısıtma çevrimindeki (FHL1..3) sirkülasyon uzaktan kumandalı vanalarla (M1..3) kontrol
edildiğinde, akış anahtarlı güvenlik aygıtının devreye
girmesini önlemek için bir baypas vanasının (9) olması
önemlidir.
Baypas vanası, "Su boruları" sayfa 14 konusunda
belirtilen minimum su akışının her zaman garanti
edileceği şekilde seçilmelidir.
Baypas vanası tarafından kontrol edilen bir basınç
farkı seçilmesi önerilir.

Montaj kılavuzu
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Kullanım suyu ısıtma

Pompa işletimi ve hacim ısıtma ve soğutma

Kullanım sıcak suyu ısıtma modu etkin olduğu zaman (kullanıcı
tarafından manüel olarak veya bir program zamanlayıcıyı
aracılığıyla), hedef kullanım sıcak suyu sıcaklığına ısı eşanjör
serpantini ile elektrikli buster ısıtıcının kombinasyonu ile erişilecektir.

Mevsime bağlı olarak, müşteri oda termostatında(T) ısıtma veya
soğutma seçecektir. Bu seçim kullanıcı arabirimi işlemiyle yapılamaz.

Kullanım sıcak suyunun sıcaklığı kullanıcının düzenlediği ayar
noktasının altına düştüğünde, kullanım sıcak suyu 3 yollu vana
çalıştırılarak ısı pompası vasıtasıyla ısıtılacaktır. Kullanım sıcak suyu
ihtiyacının büyük veya sıcaklık ayarının yüksek olması halinde,
buster ısıtıcı (11) destek verebilir.

Oda termostatından (T) hacim ısıtma/soğutma talebi geldiğinde,
pompa çalışmaya başlayacak ve iç ünite (2) "ısıtma moduna"/
"soğutma moduna" geçiş yapacaktır. Dış ünite (1), çıkışı hedeflenen
sıcak/soğuk su sıcaklığına erişmek için çalışmaya başlayacaktır.
Soğutma modunda, 2 yollu vana (13) soğuk suyun zeminden ısıtma
devrelerinden (FHL) geçişini kesmek için kapanacaktır.
NOT

Termostat kablolarını doğru terminallere bağladığınızdan (bkz. "Termostat kablosunun bağlanması"
sayfa 18) ve DIP anahtar geçiş anahtarlarını doğru
ayarladığınızdan (bkz. "Oda termostatı montaj
konfigürasyonu" sayfa 22) emin olun.

NOT

2 yollu vana (13) kablo bağlantıları, NC (normalde
kapalı) ve NO (normalde açık) vana için farklıdır! Kablo
bağlantı şemasındaki ayrıntılara uygun olarak doğru
terminal numaralarına bağladığınızdan emin olun.

İç ünite, düşük dış sıcaklıklarda kullanım sıcak
suyunun sadece buster ısıtıcı tarafından ısıtılabileceği
şekilde ayarlanabilir. Bunun yapılması, ısı pompasını
tam kapasitesinin hacim ısıtma için kullanılmasını
sağlar.

NOT

Düşük dış sıcaklıklar için kullanım sıcak suyu depo
konfigürasyonu ile ilgili detaylar "Saha ayarları"
sayfa 24 konusunda, saha ayarları [5-02] ile [5-04]
arasında bulunabilir.

Uygulama 3
İç üniteye bağlı ısıtma/soğutma için ayarlanan oda termostatı ile
hacim soğutma ve ısıtma uygulaması. Isıtma, zeminden ısıtma
devreleri ve fan koil üniteleri vasıtasıyla sağlanır. Soğutma sadece
fan koil üniteleri vasıtasıyla sağlanır.
Kullanım sıcak suyu, iç üniteye bağlı olan kullanım sıcak suyu
deposu üzerinden sağlanır.

Isıtma/soğutma işletiminin AÇMA/KAPAMA ayarı oda termostatı
tarafından yapılır ve iç ünite üzerindeki kullanıcı arayüzü tarafından
yapılamaz.
Kullanım suyu ısıtma
Kullanım suyu
açıklanmıştır.

ısıtma,

"Uygulama

2"

sayfa 4

konusunda

Uygulama 4

6

İç üniteye bağlı oda termostatı olmayan, ancak zeminden ısıtmayı
kontrol eden yalnız ısıtma oda termostatı (yalnız ısıtma ayarlı) ve fan
koil üniteleri kontrol eden ısıtma/soğutma termostatı (ısıtma/soğutma
ayarlı) bulunan hacim ısıtma ve soğutma uygulaması. Isıtma,
zeminden ısıtma devreleri ve fan koil üniteleri vasıtasıyla sağlanır.
Soğutma sadece fan koil üniteleri vasıtasıyla sağlanır.

T
FCU1
1

2

3

4

5

8

13

6

9

FCU2
FCU3

M

M

T4

T5
T6

FCU1
11 12

7

FHL1
FHL3

1

2

3

4

5

10

1

Dış ünite

2

İç ünite

3

10

Kullanım sıcak suyu
deposu (opsiyonel)

Isı eşanjörü

11

Buster ısıtıcı

4

Pompa

12

Isı eşanjör serpantini

5

Kesme vanası

13

6

Kolektör (sahadan
temin edilir)

Motorlu 2 yollu vana
(sahadan temin edilir)

7

Kesme vanası

FCU1..3

Fan koil ünitesi
(opsiyonel)

8

Motorlu 3 yollu vana
(kullanım sıcak su
deposu ile birlikte
verilir)

FHL1..3

Zeminden ısıtma devresi

T

Isıtma/soğutma anahtarı
ile oda termostatı
(opsiyonel)
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FCU2

T
FHL2

13
M

7

FCU3
6

14
M

FHL1
FHL2
FHL3
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1

Dış ünite

2

İç ünite

3

Isı eşanjörü

4

Pompa

5

Kesme vanası

6

Kolektör (sahadan
temin edilir)

7

Kesme vanası

9

Baypas vanası
(sahadan temin edilir)

13

Soğutma işletimi
sırasında zeminden
ısıtma devrelerini
kapatan 2 yollu motorlu
vana (sahadan temin
edilir)

14

Oda termostatını
harekete geçirmek için
motorlu 2 yollu vana
(sahadan temin edilir)

FCU1..3

Termostatlı fan koil
ünitesi (opsiyonel)

FHL1..3

Zeminden ısıtma devresi

T

T4..6

Yardımcı kazan ile hacim ısıtma (alternatif işletim)
Daikin iç ünite ile veya sistem içinde bağlı olan bir yardımcı ısıtıcı ile
hacim ısıtma uygulaması. EKHB* iç ünitenin mi yoksa kazanın mı
çalışacağına karar verilmesi yardımcı bir kontak veya bir EKHB*
içerden kontrollü kontak vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

Yalnız ısıtma oda
termostatı (opsiyonel)

Yardımcı kontak, örn. bir sıcaklık termostatı, bir elektrik tarifesi
kontağı, manüel olarak çalıştırılan bir kontak, vs. olabilir. Bkz. "Saha
kabloları konfigürasyon A" sayfa 7.

Fan koil ile
ısıtılan/soğutulan oda için
ayrı oda termostatı
(opsiyonel)

EKHB* iç ünite kontrollü kontak (aynı zamanda "yardımcı kazan için
izin sinyali" olarak da adlandırılır) dış sıcaklık (dış ünitede yer alan
termistör) tarafından belirlenir. Bkz. "Saha kabloları konfigürasyon B"
sayfa 7.

Pompa işletimi
İç üniteye (2) termostat bağlı değilken, pompa (4) ya iç ünite devrede
olduğu sürece yada istenen su sıcaklığına erişilene kadar çalışmak
üzere düzenlenebilir.
NOT

Uygulama 5

İkisi birden çalışma, kullanım suyu ısıtma işletiminde değil yalnız
hacim ısıtma işletiminde mümkündür. Bu tür uygulamada kullanım
sıcak suyu daima Daikin iç ünitesine bağlı olan kullanım sıcak su
deposu tarafından sağlanır.
Yardımcı kazan aşağıdaki resimlere uygun olarak boru sistemine ve
saha kablo bağlantılarına entegre edilmelidir.

Pompa konfigürasyon ayrıntıları, "Pompa işletim
konfigürasyonu" sayfa 22 konusunda bulunabilir.

İKAZ
■

Kazanın ve sistem içine entegrasyonunun ilgili Avrupa
ve ulusal düzenlemelere uygun olması temin
edilmelidir.

■

Kazan sistemindeki hatalı veya güvenli olmayan
durumlardan Daikin sorumlu tutulamaz.

Hacim ısıtma ve soğutma
Mevsime bağlı olarak, müşteri iç ünite üzerindeki kullanıcı arabiriminden ısıtma veya soğutma seçecektir.
Dış ünite (1), çıkışı hedeflenen su sıcaklığına erişmek için ısıtma
modunda veya soğutma modunda çalışacaktır.
Ünite ısıtma modundayken 2 yollu vana (13) açıktır. Sıcak su hem
fan koil ünitelerine hem de zeminden ısıtma devrelerine verilir.

1

2

3

4

5

8

Ünite soğutma modunda olduğunda, soğuk suyun zeminden ısıtma
devrelerinden (FHL) geçişini kesmek için 2 yollu vana (13) kapatılır.

18

17

6

M

Uzaktan kumandalı vanalarla birkaç devre kapatılırken,
akış anahtarlı güvenlik aygıtının devreye girmesini
önlemek için bir baypas vanasının (9) takılması gerekebilir.
Aynı zamanda bkz. "Uygulama 2" sayfa 4.
2 yollu vana (13) kablo bağlantıları, NC (normalde kapalı)
ve NO (normalde açık) vana için farklıdır! Kablo bağlantı
şemasındaki ayrıntılara uygun olarak doğru terminal
numaralarına bağladığınızdan emin olun.

7

Isıtma/soğutma işletiminin AÇMA/KAPAMA ayarı iç ünite üzerindeki
kullanıcı arayüzü vasıtasıyla yapılır.

16 15 17

10 11
FHL1
FHL2
12

1

Dış ünite

11

Isı eşanjör serpantini

2

İç ünite

12

3

Isı eşanjörü

Kullanım sıcak su
deposu (opsiyonel)

4

Pompa

15

Kazan (sahadan temin
edilir)

5

Kesme vanası

16

6

Kolektör (sahadan
temin edilir)

Su sıcaklık regülatörü
(sahadan temin edilir)

7

Kesme vanası

17

8

Motorlu 3 yollu vana
(kullanım sıcak su
deposu ile birlikte
verilir)

Kesme vanası (sahadan
temin edilir)

18

Çek valf (sahadan temin
edilir)

FHL1...3

Zeminden ısıtma devresi
(sahadan temin edilir)

10
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Saha kabloları konfigürasyon A
NOT

■

L
H

Com

EKHB*/auto / Boiler

EKHB*
X2M

Boiler
thermostat input

1 2 3 4

X Y

A
K1A
K1A

K2A

K2A

Konfigürasyon B
EKHB* ünitesi ile kazan arasında sık sık geçiş
yapılmasının önlenmesi için, ikisi birden çalışma
tepki gecikmesinin [C-04] yeterli farka sahip
olması temin edilmelidir. Dış sıcaklık dış ünitenin
hava termistörü aracılığıyla ölçüldüğünden,
güneşten etkilenmemesi için dış ünite gölgeye
kurulmalıdır.

N

Boiler thermostat
input

Kazan termostat girişi

A

Yardımcı kontak (normalde kapalı)

H

Isıtma ihtiyacı oda termostatı (opsiyonel)

K1A

EKHB* ünitesinin çalıştırılması için yardımcı röle
(sahadan temin edilir)

K2A

Kazanın çalıştırılması için yardımcı röle (sahadan
temin edilir)

Sık anahtarlama kazanda erken safhada
korozyona neden olabilir. Kazanın imalatçısına
danışın.

Saha kabloları konfigürasyon B
EKHB*
X2M
1 2 3 4

KCR
X1 X2

K1A

K1A

■
EKRP1HB

EKHB*
X2M
1 2 3 4

K1A
H C Com
EKRTR*

C Com H
EKRTW*

Kazan termostat girişi

C

Soğutma ihtiyacı oda termostatı (opsiyonel)

H

Isıtma ihtiyacı oda termostatı (opsiyonel)

Com

Ortak oda termostatı (opsiyonel)

K1A

Kazan ünitesinin çalıştırılması için yardımcı röle
(sahadan temin edilir)

KCR

Yardımcı kazan için izin sinyali

İşletim
■

Konfigürasyon A
Oda termostatı ısıtma talebinde bulunduğunda, yardımcı
kontağın (A) konumuna bağlı olarak ya EKHB* ünitesi yada
kazan çalışmaya başlar.

■

Konfigürasyon B
Oda termostatı ısıtma talebinde bulunduğunda, dış sıcaklığa
("yardımcı kazan için izin sinyali" durumu) bağlı olarak ya
EKHB* ünitesi yada kazan çalışmaya başlar.
Kazan tarafına izin verildiğinde, EKHB* ünitesi tarafından
gerçekleştirilen hacim ısıtma işletimi otomatik olarak kapatılır.
Daha fazla ayrıntı için bkz. saha ayarı [C-02~C-04].

EKHB* ünitesinin ısıtma işletimi sırasında, ünite
kullanıcı arabiriminde ayarlanan hedef çıkış suyu
sıcaklığına ulaşmak için çalışacaktır. Hava
durumuna bağlı işletim etkin olduğunda, su
sıcaklığı dış hava sıcaklığına bağlı olarak
otomatikman belirlenir.
Kazanın ısıtma işletimi sırasında, kazan
denetleyicisinde ayarlanan hedef çıkış suyu
sıcaklığına ulaşmak için kazan çalışacaktır.

X Y
Boiler
thermostat input

Boiler thermostat
input

Konfigürasyon A
EKHB* ünitesi ile kazan arasında sık sık geçiş
yapılmasının önlenmesi için yardımcı kontağın (A)
yeterli farka veya zaman gecikmesine sahip
olması temin edilmelidir. Yardımcı kontak (A) bir
dış sıcaklık termostatı ise, güneş tarafından
etkilenmemesi ya da AÇILIP/KAPATILMAMASI
için termostat gölge bir yere yerleştirilmelidir.

Kazan üzerindeki hedef çıkış suyu sıcaklık ayar
noktasını hiçbir zaman 55°C üzerine ayarlamayın.
■

NOT

Su devresinde sadece 1 adet genleşme kabı
olmalıdır. Daikin iç ünitenin içinde önceden
bağlanmış bir genleşme kabı zaten mevcuttur.

EKHB* anahtar kutusunun PCB'si üzerindeki SS2-3
DIP anahtarını doğru yapılandırdığınızdan emin olun.
Bkz. "Oda termostatı montaj konfigürasyonu" sayfa 22.
Konfigürasyon B için: [C-02, C-03 ve C-04] saha
ayarlarını doğru yapılandırdığınızdan emin olun. Bkz.
"İkisi birden çalışma" sayfa 30.

İKAZ
EKHB* ısı eşanjörüne gelen dönüş suyunun hiçbir zaman
55°C üzerine çıkmadığından emin olun.
Bunun için, kazan denetleyicisindeki hedef çıkış suyu
sıcaklık ayar noktasını hiçbir zaman 55°C üzerine
getirmeyin ve EKHB* ünitesinin dönüş suyu akışına bir su
sıcaklık(a) regülatörü takın.
Çek valfların (sahadan temin edilir) sisteme doğru bir
şekilde takıldığından emin olun.
Oda termostatının (th)
yapmadığından emin olun.

sık

sık

AÇMA/KAPAMA

Bu kurala uyulmaması sonucunda doğabilecek hasarlardan Daikin sorumlu olmayacaktır.
(a) Su sıcaklık regülatörü 55°C için ayarlanmalıdır ve ölçülen sıcaklık 55°C'yi
aştığında üniteye gelen dönüş suyu akışını kesmek üzere çalışmalıdır. Sıcaklık
daha alt bir seviyeye düştüğünde, su sıcaklık regülatörü EKHB* ünitesine gelen
dönüş suyu akışını tekrar açmak üzere çalışmalıdır.

Kazan üzerinde EKHB* ünite tarafına manuel izin.
Hacim ısıtma modunda yalnız EKHB* ünitesinin çalışması
gerektiğinde, [C-02] ayarı aracılığıyla ikisi birden çalışmayı
etkisiz kılın.
Hacim ısıtma modunda yalnız kazanın çalışması
gerektiğinde, ikisi birden çalışmanın AÇMA sıcaklığı
[C-03]'ü 25°C'ye yükseltin.
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Pompa işletimi ve hacim ısıtma

Uygulama 6
Oda termostatı uygulaması ile zeminden ısıtma devreleri ve fan koil
üniteleri vasıtasıyla hacim ısıtma. Zeminden ısıtma devreleri ve fan
koil üniteleri farklı işletme su sıcaklıklarını gerektirir.
Zeminden ısıtma devreleri fan koil ünitelere göre daha düşük bir su
sıcaklığı gerektirir. Bu iki ayar noktasını gerçekleştirmek amacıyla, su
sıcaklığını zeminden ısıtma devrelerinin gereksinimlerine göre
uyarlamak için bir karıştırma istasyonu kullanılır. Fan koil üniteler iç
ünitenin su devresine doğrudan bağlıdır, zeminden ısıtma devreleri
ise karıştırma istasyonundan sonra bağlıdır. Bu karıştırma
istasyonunun kontrolü iç ünite tarafından yapılmaz.
Sahadaki su devresinin çalışması ve konfigürasyonu montajı yapan
kişinin sorumluluğundadır.
Daikin sadece ikili ayar noktası olan kontrol fonksiyonunu
sağlamıştır. Bu fonksiyon ile iki ayar noktası oluşturulabilir. İstenilen
su sıcaklığına bağlı olarak (zeminden ısıtma devreleri ve/veya fan
koil üniteler gerektiği zaman) birinci ayar noktası ya da ikinci ayar
noktası devreye sokulabilir.
B

Zeminden ısıtma devresinin oda termostatı (T1) ile fan koil
ünitelerinin oda termostatı (T2) iç üniteye bağlandığında, (4) T1
ve/veya T2 ısıtma talebi üzerine pompa çalışacaktır. Dış ünite, çıkışı
hedeflenen su sıcaklığına erişmek için çalışmaya başlayacaktır.
Çıkışı hedeflenen su sıcaklığı hangi oda termostatının ısıtma
talebinde bulunduğuna bağlıdır.
Ayar
noktası

Saha ayarı

Bölge A

Birinci

UI

AÇIK

KAPALI

AÇIK

KAPALI

Bölge B

İkinci

[7-03]

KAPALI

AÇIK

AÇIK

KAPALI

Sonuçta oluşan su sıcaklığı

UI

[7-03]

[7-03]

—

Sonuçtaki pompa işletimi

AÇIK

AÇIK

AÇIK

KAPALI

Her iki bölgenin oda sıcaklığı termostat ayar noktasının üstüne
çıktığında dış ünite ve pompa çalışmayı durdurur.
NOT

7

■

Termostat
kablolarını
doğru
terminallere
bağladığınızdan emin olun (bkz. "İç ünite tanıtımı"
sayfa 9).

■

[7-02], [7-03] ve [7-04] saha ayarlarını doğru
yapılandırdığınızdan emin olun. Bkz. "İkili ayar
noktası kontrolü" sayfa 28.

■

EKHBH anahtar kutusunun PCB'si üzerindeki
SS2-3 DIP anahtarını doğru yapılandırdığınızdan
emin olun. Bkz. "Oda termostatı montaj
konfigürasyonu" sayfa 22.

■

Hacim ısıtma için talep sinyalleri iki farklı yolla
gerçekleştirilebilir (montajcının seçimi):
- Harici oda termostatından gelen termo
AÇMA/KAPAMA sinyali
- Karıştırma istasyonundan gelen durum sinyali
(devrede/devrede değil)

■

İstenmeyen durumların meydana gelmemesinin
temin edilmesi montajcının sorumluluğudur (örn.
zeminde ısıtma devrelerine yönelen yüksek
sıcaklıktaki su, vs.)

■

Daikin hiçbir tip karıştırma istasyonu sağlamaz.
İkili ayar noktası kontrolü, iki ayar noktası
kullanma imkanını sağlar.

■

Sadece Bölge A ısıtma talebinde bulunduğunda,
bölge B birinci ayar noktasına eşit sıcaklıktaki
suyla beslenecektir.
Bu durum B bölgesinde istenmeyen ısıtmaya yol
açabilir.

■

Sadece Bölge B ısıtma talebinde bulunduğunda,
karıştırma istasyonu ikinci ayar noktasına eşit
sıcaklıktaki suyla beslenecektir.
Karıştırma istasyonundaki kontrol durumuna bağlı
olarak, zeminden ısıtma devresine yine de
karıştırma istasyonunun ayar noktasına eşit
sıcaklıktaki su gelebilir.

T1
T2

FCU1
FCU2

1

2

3

4

FCU3

5
A

NOT

6

FHL1
8

9

FHL2
FHL3

1

Dış ünite

8

Kesme vanası

2

İç ünite

9

Karıştırma istasyonu
(sahadan temin edilir)

3

Isı eşanjörü

4

Pompa

5

Kesme vanası

6

Kolektör bölge A
(sahadan temin edilir)

7

Kolektör bölge B
(sahadan temin edilir)

T1

Bölge A için oda termostatı
(opsiyonel)

T2

Bölge B için oda termostatı
(opsiyonel)

FCU1..3

Fan koil ünitesi (opsiyonel)

FHL1...3

Zeminden ısıtma devresi
(sahadan temin edilir)

İkili ayar noktalı kontrolün avantajı, sadece zeminden
ısıtma istenildiğinde su pompasının gereken en düşük
çıkış suyu sıcaklığında çalışabilmesidir. Daha yüksek çıkış
suyu sıcaklıkları yalnızca fan koil ünitelerin çalışması
durumunda gereklidir.
Bu durum ısı pompasının daha iyi performansla çalışması
sonucunu doğurur.

Montaj kılavuzu
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Termo statüsü

Zeminden ısıtma devrelerinden akan gerçek su sıcaklığının kontrol durumuna ve karıştırma istasyonunun
ayarına bağlı olduğuna dikkat edin.

EKHBH/X008BA

Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi
4PW54185-6B

İç ünite tanıtımı

TEHLİKE
■

Borular sıcak olabileceği için çalıştırma sırasında ve
hemen sonrasında su borularına dokunmayın. Eliniz
yanabilir. Yaralanmanın önüne geçmek için boruların
normal sıcaklığa dönmesini bekleyin ya da uygun
eldiven takmayı ihmal etmeyin.

■

Servis panelleri çıkarıldığında, kazara canlı parçalara
dokunma olasılığı yüksektir.
Montaj veya servis sırasında servis paneli söküldüğünde üniteyi hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayın.

İç ünitenin açılması
■

İç ünite kılıfı üzerindeki ön kapak manometre ve kullanıcı
arabirimine erişimi sağlar.

■

İç ünite mahfazası, alttaki 2 vidayı söktükten sonra mahfazayı
pimlerinden çıkararak alınabilir.

3

1

3

2
Mahfazayı takarken iki vida ile tespit etmeyi unutmayın
(vidalar aksesuar olarak verilir).

1

Ünitenin içindeki parçalar sıcak olabilir.
■

Anahtar kutusu elemanlarına erişmek için – örn. saha
kablolarının bağlanması için – anahtar kutusu servis paneli
çıkarılabilir. Bunun için, ön vidaları gevşetin ve anahtar kutusu
servis panelini pimlerinden çıkarın.
UYARI
■

Anahtar kutusu servis panelini çıkarmadan önce tüm
güç kaynaklarını kesin – örn. dış ünite güç kaynağı ve
yardımcı ısıtıcı ile kullanım sıcak suyu deposu güç
kaynağı (uygulanabilir olduğunda).

■

Soğutucu boruları, kompresör ve diğer soğutucu
çevrim parçalarından akan soğutucunun durumuna
bağlı olarak borular sıcak veya soğuk olabileceği için
çalıştırma sırasında ve hemen sonrasında soğutucu
borularına
dokunmayın.
Soğutucu
borularına
dokunursanız elleriniz yanma ya da soğuk
ısırmasından zarar görebilir. Yaralanmanın önüne
geçmek için boruların normal sıcaklığa dönmesini
bekleyin ya da dokunmak zorundaysanız uygun
eldiven takmayı ihmal etmeyin.

■

Çalışma sırasında ve hemen sonrasında iç parçalara
(pompa, yardımcı ısıtıcı, vs.) dokunmayın.
İç parçalara dokunduğunuzda elleriniz yanabilir.
Yaralanmanın önüne geçmek için iç parçaların normal
sıcaklığa dönmesini bekleyin ya da dokunmak
zorundaysanız uygun eldiven takmayı ihmal etmeyin.
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13. Drenaj ve doldurma vanaları

Ana elemanlar

14. Su filtresi
20
1
19
18

2

3
4

17

5
6

Su filtresi, pompanın zarar görmesini veya evaporatörün
tıkanmasını önlemek için sudaki kiri temizler. Su filtresi düzenli
aralıklarla temizlenmelidir. Bkz. "Bakım ve servis" sayfa 34.
15. Manometre
Manometre su devresindeki su basıncının okunmasına imkan
tanır.
16. Akış anahtarı
Akış anahtarı su devresindeki akışı kontrol eder ve ısı
eşanjörünü dona karşı ve pompayı hasara karşı korur.
17. Pompa
Pompa su devresindeki suyu dolaştırır.
18. Yardımcı ısıtıcı termal koruyucu
Yardımcı ısıtıcı bir termal koruyucuya sahiptir. Termal koruyucu
sıcaklık fazla yükseldiğinde devreye girer.
19. Yardımcı ısıtıcı termal sigortası
Yardımcı ısıtıcı bir termal sigortaya sahiptir. Sıcaklık fazla
yükseldiğinde (yardımcı ısıtıcı termal koruyucu sıcaklığından
daha yüksek) termal sigorta yanar.
20. Basınç boşaltma valfı
Basınç boşaltma valfı, 3 bar basınçta açılıp bir miktar suyu
boşaltarak su devresindeki aşırı su basıncını önler.

3
3

16

21. Basınç boşaltma valfı hortumu
Basınç boşaltma vafının gerçek çıkışı. Düzgün bir drenaj
sağlandığından emin olun.

7
15
14
3

21
13
8
9
13
10
11

10

12

1.

Hava alma vanası
Hava alma vanası aracılığıyla su devresinde kalan hava
otomatik olarak alınacaktır.

2.

Yardımcı ısıtıcı
Yardımcı ısıtıcı, düşük dış hava sıcaklıklarından dolayı dış
ünitenin ısıtma kapasitesi yetersiz kaldığında su devresine ilave
ısıtma kapasitesi sağlayan ve yardımcı ısıtıcı kazanı içinde
bulunan elektrikli bir ısıtma elemanından ibarettir.

3.

Sıcaklık sensörleri
Dört adet sıcaklık sensörü, su devresinin farklı noktalarında su
ve soğutucu sıcaklığını belirler.

4.

Anahtar kutusu
Anahtar kutusu, iç ünitenin ana elektronik ve elektrik parçalarını
içine alır.

5.

Isı eşanjörü

6.

Genleşme kabı (10 l)

7.

Kullanıcı arabirimi
Kullanıcı arabirimi, montajcının ve kullanıcının üniteyi
ayarlamasına, kullanmasına ve bakım yapmasına imkan verir.

8.

Soğutucu sıvı bağlantısı

9.

Soğutucu gaz bağlantısı

10. Kesme vanaları (aksesuar)
Su giriş bağlantısı ile su çıkış bağlantısı üzerinde bulunan
kesme vanaları, iç ünite su devresi tarafının mesken içi su
devresi tarafından izole edilmesini sağlar. Bunun sayesinde iç
ünitenin boşaltılması ve filtre değişimi yapılır.
11. Su giriş bağlantısı
12. Su çıkış bağlantısı
Montaj kılavuzu
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12. X9A soketi
X9A soketi termistör konektörünü alır (sadece kullanım sıcak
suyu deposu olan montajlar için).

Anahtar kutusu ana elemanları

13. Sigorta FU2 (hat içi sigorta)
14

14. Trafo TR1

TR1

1
K1M

K5M

K2M

15. A4P
Dijital I/O PCB (sadece güneş enerji sistemi adaptasyon kiti
veya dijital I/O PCB kiti olan montajlar için).
NOT

12

X9A

Elektrik kablo bağlantıları şeması anahtar kutusu
kapağının iç tarafında bulunabilir.

2
3

İşlevsel şema
K3M

11
10

X13A

A1P

2
SS2

F3B

4 5

67

8

F1B

5

FU1

FU2

15

3

4
5
F2B

9

1

K6M

R1T
t>

13

9

R2T
t>

A4P

10

6

X2M

X4M

8
H2O

6

R4T
t>

8
X1M

X3M
R3T
t>

7
1.

Yardımcı ısıtıcı kontaktörleri K1M, K2M, K5M ve K6M.

2.

Ana PCB
Ana PCB (Baskı Devre Kartı) ünitenin işleyişini kontrol eder.

3.

Buster ısıtıcı kontaktörü K3M (sadece kullanım sıcak suyu
deposu olan montajlar için)

4.

5.

Buster ısıtıcı devre kesici F2B (sadece kullanım sıcak suyu
deposu olan montajlar için)
Devre kesici, kullanım sıcak suyu deposundaki buster ısıtıcıyı
aşırı yük veya kısa devreye karşı korur.
Yardımcı ısıtıcı devre kesici F1B, F3B
Devre kesici, yardımcı ısıtıcı elektrik devresini aşırı yük veya
kısa devreye karşı korur.

6.

Terminal blokları
Terminal blokları saha kablolarının kolaylıkla bağlanmasını
sağlar.

7.

Kablo bağı tespitleri
Kablo bağı tespitleri, gerginliğin alınmasını temin etmek için
saha kablolarının kablo bağları ile anahtar kutusuna
sabitlenmesine imkan tanır.

8.

Terminal blokları X3M, X4M (sadece kullanım sıcak suyu
deposu olan montajlar için)

9.

PCB sigortası FU1

1

11

13

1

Dış ünite

2

İç ünite

3

Genleşme kabı

4

Manometre

5
6
7

Yardımcı ısıtıcı

8

Pompa

9

Akış anahtarı

12
10

Drenaj vanalı kesme vanası
su çıkışı (sahada montaj)

11

Drenaj vanalı kesme vanası
su girişi (sahada montaj)

Hava alma vanası

12

Filtre

Basınç boşaltma valfı

13

Isı eşanjörü

R1T
R2T
R3T
R4T

Sıcaklık sensörleri

10. DIP anahtarı SS2
DIP anahtarı SS2'de bazı kurulum parametrelerini düzenlemek
için 4 adet geçiş anahtarı mevcuttur. Bkz. "DIP anahtar
ayarlarına genel bakış" sayfa 21.
11. X13A soketi
X13A soketi K3M konektörünü alır (sadece kullanım sıcak suyu
deposu olan montajlar için).
EKHBH/X008BA
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İç ünitenin montajı

Ölçüler ve servis alanı
Ölçüm birimi: mm

Montaj yerinin seçilmesi

Ünitenin ölçüleri, bkz. şekil 2
Ünite iç mekanda aşağıdaki gerekleri karşılayan bir yerde duvara
monte edilir.
■

Montaj yeri dondan korunmuş olmalıdır.

■

Ünite etrafındaki alan servis için yeterli olmalıdır. (Bkz. şekil 2).

■

Ünite etrafındaki alan yeterli hava sirkülasyonu için elverişli
olmalıdır.

■

Yoğuşma akışı (yalnız drenaj tava kiti EKHBDP ile donatılmış
EKHBX modelleri için) ve basınç boşaltma valf tahliyesi için bir
önlem mevcuttur.

■

Montaj yeri, ünitenin çalışma ağırlığını taşıyabilecek kapasitede,
düz yüzeye sahip yanıcı olmayan dikey bir duvar olmalıdır (bkz.
"Teknik özellikler" sayfa 39).

■

Yanıcı gaz kaçağından dolayı yangın tehlikesi yoktur.

■

Bütün boru uzunlukları ve mesafeler dikkate alınmış olmalıdır.
Gereklilik

30 m

Dış ve iç ünite arasında gerekli olan minimum
soğutucu boru uzunluğu

3m

Dış ünite ve iç ünite arasında izin verilen maksimum
yükseklik farkı

20 m

3 yollu vana ile iç ünite arasında izin verilen
maksimum uzaklık (sadece kullanım sıcak suyu
deposu olan montajlar için).

3m

Kullanım sıcak suyu deposu ile iç ünite arasında izin
verilen maksimum uzaklık (sadece kullanım sıcak
suyu deposu olan montajlar için). Kullanım sıcak suyu
deposu ile verilen termistör kablosu 12 m
uzunluktadır.

Esnek drenaj hortumu

2

Su çıkış bağlantısı

3

Su giriş bağlantısı

4

Soğutucu sıvı bağlantısı

5

Soğutucu gaz bağlantısı

FBSP

Dişi İngiliz Standart
Boru

MBSP

Erkek İngiliz Standart
Boru

Gerekli servis alanı, bkz. şekil 2

Ünitenin muayenesi, taşınması ve ambalajından
çıkarılması
■

İç ünite, ağaç palet üzerine kuşaklarla bağlanmış mukavva bir
kutu içine ambalajlanmıştır.

■

Teslimatta ünite kontrol edilmeli ve herhangi bir hasar derhal
taşımacı hasar acentesine bildirilmelidir.

■

Tüm iç ünite aksesuarlarının (bkz. "Aksesuarlar" sayfa 2)
kapsanıp kapsanmadığını kontrol edin.

■

Taşıma sırasındaki hasara mani olmak için üniteyi mümkün
olduğunca nihai montaj konumuna kadar orijinal ambalajında
getirin.

■

İç ünite yaklaşık 46 kg ağırlıktadır ve verilen iki adet kaldırma
çubuğu kullanılarak iki kişi tarafından kaldırılmalıdır.

Değer

Dış ve iç ünite arasında izin verilen maksimum
soğutucu boru uzunluğu

1

İKAZ
10 m

■

Normal işletim sırasında hydrobox ünitesi gürültü gibi
algılanabilecek ses üretir. Ses su pompası çalışmasından
ve/veya kontaktör harekete geçmesinden kaynaklanabilir. Bu
nedenle hydrobox ünitesinin sese duyarlı bir ortamda (örn. yatak
odası) veya yakınında olmayan sağlam bir duvara monte
edilmesi önerilir.

■

Üniteyi yüksek neme sahip yerlere monte etmeyin (örn. banyo).

■

Boru çapını gerekli su akışına ve eldeki pompanın ESP'sine
göre seçin.

■

Cihaz patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma yönelik
değildir.

■

Üniteyi sıklıkla çalışma alanı olarak kullanılan yerlere kurmayın.
Çok toz çıkaran inşaat işleri (örn. taşlama işleri) yapılması
halinde ünitenin üzeri örtülmelidir.

■

Bir su kaçağı olması durumunda, suyun montaj mahalli ve
çevresinde herhangi bir zarara yol açmamasına dikkat edin.

■

Ünitenin üzerine hiçbir cisim veya ekipman koymayın.

■

Soğutucu kaçağı olması halinde yerel ve ulusal düzenlemeler
doğrultusunda yeterli önlemlerin alındığından emin olun.

Üniteyi kaldırmak için anahtar kutusundan veya borulardan
tutmayın! Üniteyi kaldırmak için iki adet kaldırma çubuğu
verilmiştir.

İKAZ
Kurulumda kullanım sıcak suyu deposu (opsiyonel) varsa,
kullanım sıcak su deposu montaj kılavuzuna bakın.

Montaj kılavuzu
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İç ünitenin montajı

EKHBDP drenaj tava kitinin montajı (yalnız EKHBX
modelleri için)

İKAZ
İç ünitenin ağırlığı yaklaşık 46 kg'dır. Ünitenin montajı için
iki kişi gerekir.
1

Montaj şablonunu (see packing) duvara yerleştirin ve sabitleme
noktalarını işaretleyin (2 tane üstte (● T) ve 2 tane altta (● B)).
İşaretlerin (ikişer ikişer) tam tesviyede ve işaret ölçülerinin
şekil 4 ile uygun olduğundan emin olun.
Ünite düz monte edilmezse, su devresinde hava kalarak
ünitenin arızalı çalışmasına yol açabilir.
EKHBX modelinin montajını yaparken, drenaj tavasının
taşmasını önlemek için buna özellikle dikkat edilmelidir.

2

4 delik açın ve 4 dübel yerleştirin (M10'a uygun).

3

Vidaları üst dübellere yerleştirin ve iç üniteyi üst vidalara asın.

4

Vidaları alt dübellere yerleştirin ve sıkıca tespit edin.

Isıtma/soğutma modelleri için, drenaj tava kitinin montajı gereklidir
(bkz. "Aksesuarlar" sayfa 2).
Soğutma işletimi sırasında, havadaki su buharı (nem) yoğuşarak
soğuk olan soğutucu ve su borularının yüzeylerinde toplanabilir. Bu
su, drenaja bağlanmış olması gereken drenaj tavasında toplanır.
Montaj talimatları için drenaj tava kiti ile birlikte verilen montaj
yaprağına bakın.
İKAZ
Basınç boşaltma valfının hortum ucunu drenaj tavasının
içine yerleştirmeyi unutmayın. Bunun yapılmaması suyun
elektrikli parçalarla temas etmesine yol açarak elektrik
çarpmalarına veya elektrik sisteminde kısa devrelere
neden olur.

Soğutucu boruları

1

2

İç ünite ile dış ünite arasındaki soğutucu boruları hakkında tüm
yönerge, talimat ve spesifikasyonlar için dış ünite montaj kılavuzuna
bakın.

3

İç ünite üzerindeki gaz borusu ve sıvı borusu konumları, "Ana
elemanlar" sayfa 10 konusunda gösterilmiştir.
Soğutucu boru
spesifikasyonları

İç ünite

Dış ünite

Gaz borusu bağlantısı

15,9 mm (5/8 inç)

15,9 mm (5/8 inç)

Sıvı borusu bağlantısı

6,4 mm (1/4 inç)

6,4 mm (1/4 inç)

Soğutucu boru bağlantılarını yaparken, somunları sıkmak
ya da gevşetmek için daima iki anahtar kullanın! Bunun
yapılmaması, boruların zarar görmesine ve kaçaklara yol
açabilir.

1
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Su boruları

NOT

Su devresinin kontrol edilmesi
Ünitelerde, su devresine bağlantı için bir su girişi ile su çıkışı vardır.
Bu devre lisanslı bir teknisyen tarafından yapılmalı ve ilgili tüm
Avrupa ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.
NOT

Her bir hacim ısıtma devresindeki sirkülasyon uzaktan
kumandalı vanalarla kontrol edildiğinde, bu minimum
su hacminin tüm vanalar kapalı olsa bile sürdürülmesi
önemlidir.
Örnek

Ünite yalnız kapalı bir su sisteminde kullanılmalıdır.
Açık bir su devresinde uygulama yapılması su
borularında aşırı korozyona yol açabilir.

1

2

3

4

5

6
T1

NOT

Ünitenin montaj işlemine geçmeden önce aşağıdaki
noktalara dikkat edilmelidir:
■

Maksimum su basıncı = 3 bar + pompanın statik
basıncı.

■

Maksimum su sıcaklığı 65°C'dir (güvenlik
aygıtının ayarı).
Ünite ile birlikte iki adet kesme vanası verilmiştir.
Servis ve bakım kolaylığı için, biri iç ünitenin su
girişine diğeri ise su çıkışına takılmalıdır. Kesme
vanalarının konumlarını iyi düşünün. Tümleşik
drenaj ve doldurma vanalarının yönelimi servis
için önemlidir. Bkz. şekil 3.
Bakım sırasında devrede tam drenaj sağlanması
için sistemin tüm alçak noktalarında drenaj
tapaları kullanılmalıdır.
İç ünite su sisteminden suyun boşaltılması için
kesme vanalarıyla tümleşik iki adet drenaj vanası
vardır.
Elektrik aksamıyla suyun temasını önlenmek
üzere basınç boşaltma valfına uygun bir drenaj
temin edilmesi unutulmamalıdır.
Sistemin tüm yüksek noktalarında hava alma
çıkışları bulunmalıdır. Hava alma çıkışları servis
için
kolaylıkla
erişilebilen
noktalara
yerleştirilmelidir. İç ünitenin içinde otomatik bir
hava tahliyesi vardır. Su devresindeki havanın
otomatik olarak tahliye edilebilmesi için, bu hava
tahliye vanasının fazla sıkılmış olmadığını kontrol
edin.
Saha boru sistemine takılan elemanların suyun
basıncına ve sıcaklığına dayanabilmesine dikkat
edin.

■

■

■

■

■

■

Her zaman sitem içinde kullanılan suyla ve iç
ünite üzerinde kullanılan malzemelerle uyumlu
malzemeler kullanın.

■

Boru çapını gerekli su akışına ve eldeki pompanın
ESP'sine göre seçin.

■

İç ünite çalışması için gerekli minimum su debisi
12 l/dak'dır. Su debisi bu minimum değerden
düşük olduğunda, akış hatası 7H görüntülenir ve
iç ünitenin çalışması durdurulur.

Su hacminin ve genleşme tankı ön basıncının kontrol
edilmesi
Ünitede fabrika çıkış ön basıncı 1 bar olan 10 litrelik bir genleşme
kabı vardır.

M1

7

T2

M2

8
T3

M3

FHL1
FHL2
FHL3

1

Dış ünite

2

İç ünite

3

Isı eşanjörü

4

Pompa

5

Kesme vanası

T1..3

6

Kolektör (sahadan
temin edilir)

Ayrı oda termostatı
(opsiyonel)

M1..3

FLH1 devresini
kontrol etmek için
ayrı motorlu vana
(sahadan temin
edilir)

7

8

FHL1..3

Kesme vanası

Baypas vanası
(sahadan temin
edilir)
Zeminden ısıtma
devresi (sahadan
temin edilir)

2

Aşağıdaki tabloyu kullanarak genleşme kabı ön basıncının ayar
gerektirip gerektirmediğini belirleyin.

3

Aşağıdaki tabloyu ve bilgileri kullanarak tesisattaki toplam su
hacminin izin verilen maksimum su hacminden az olup
olmadığını belirleyin.

Montaj
yükseklik
farkı(a)

Su hacmi
≤280 l

>280 l

Gerekli işlemler:

≤7 m

• ön basınç düşürülmelidir,
"Genleşme kabı ön yükleme
basıncının hesaplanması" ile
verilen şekilde hesaplayın.
• su hacminin izin verilen
maksimum su hacminden az
olup olmadığını kontrol edin
(aşağıdaki grafiği kullanın)

Ön basınç ayarı gerekli
değildir.

Gerekli işlemler:

>7 m

• ön basınç yükseltilmelidir,
"Genleşme kabı ön yükleme
basıncının hesaplanması" ile
verilen şekilde hesaplayın.
• su hacminin izin verilen
maksimum su hacminden az
olup olmadığını kontrol edin
(aşağıdaki grafiği kullanın)

Ünitenin genleşme kabı tesisat
için çok küçük.

(a) Montaj yükseklik farkı: su devresinin en yüksek noktası ile iç ünite arasındaki
yükseklik farkı (m). İç ünite tesisatın en yüksek noktasına yerleştirilmişse montaj
yüksekliği 0 m kabul edilir.

Ünitenin gereği gibi çalışmasını garantilemek için genleşme kabı ön
basıncının ayarlanması gerekebilir ve minimum ve maksimum su
hacmi kontrol edilmelidir.
1

İç ünitenin dahili su hacmi dışında tesisattaki toplam su
hacminin minimum 10 l olduğunu kontrol edin. İç ünitenin dahili
su hacmini öğrenmek için bkz. "Teknik özellikler" sayfa 39.
Çoğu uygulamada bu minimum su hacmi yeterli bir sonuç
verecektir.
Ancak kritik proseslerde ya da yüksek ısı yüküne sahip
odalarda daha fazla su hacmi gerekebilir.

Montaj kılavuzu
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Genleşme kabı ön yükleme basıncının hesaplanması

Su devresinin bağlanması

Ayarlanacak ön basınç (Pg) maksimum montaj yükseklik farkına (H)
bağlıdır ve aşağıda verilen şekilde hesaplanır:

Su bağlantıları, su giriş ve çıkışlarına uyularak yerel düzenlemelere
ve ünite ile birlikte verilen genel görünüm şemasına göre yapılmalıdır.

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

NOT

İzin verilen maksimum su hacminin kontrol edilmesi
Devrenin tümünde izin verilen maksimum su hacminin belirlenmesi
için aşağıdakileri yapın:

Boru bağlantılarını yaparken aşırı kuvvet uygulayarak
ünite borularını deforme etmemeye dikkat edin.
Borulardaki deformasyon ünitenin arıza yapmasına yol
açabilir.

1

Aşağıdaki grafiği kullanarak hesaplanan ön basınca (Pg) karşılık
gelen maksimum su hacmini belirleyin.

Su devresine hava, nem veya toz girerse sorunlar çıkabilir. Bu
nedenle, su devresini bağlarken aşağıdakileri daima dikkat edin:

2

Su devresinin tamamındaki toplam su hacminin bu değerden az
olduğunu kontrol edin:

■

Yalnız temiz borular kullanın.

■

Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.

Eğer böyle değilse, iç ünitedeki genleşme kabı montaj için çok
küçüktür.

■

Duvar içinden geçirirken toz ve pislik girmemesi için borunun
ucunu kapatın.

■

Bağlantıların sızdırmazlığı için güvenilir bir diş sızdırmazlık
malzemesi kullanın. Conta sistemin basınçlarına ve
sıcaklıklarına dayanabilmelidir.

■

Pirinç dışında metal boru kullanıldığında, galvanik korozyona
mani olmak için mutlaka her iki malzemeyi birbirinden yalıtın.

■

Pirinç yumuşak bir malzeme olduğundan su devresi
bağlantılarını yaparken uygun aletler kullanın. Uygun olmayan
aletler borularda hasara neden olacaktır.

2.5

pre-pressure [bar]

2

1.5

1

0.5
0.3
0 10 50

NOT

100

150

200
250
300
350
maximum water volume [l]

400

450

■

Ünite yalnız kapalı bir su sisteminde kullanılmalıdır. Açık bir su devresinde uygulama yapılması su
borularında aşırı korozyona yol açabilir.

■

Su devresinde Zn ile kaplanmış parçalar
kullanmayın. Ünitenin dahili su devrelerinde bakır
borular kullanıldığından bu parçalarda aşırı
korozyon oluşabilir.

■

Su devresinde 3 yollu bir vana kullanıldığında.

= ön basınç
= maksimum su hacmi

Kullanım sıcak suyu ile zeminden ısıtma devresi
arasında tam bir ayırma garantilenmesi çok
önemlidir.

Örnek 1
İç ünite su devresindeki en yüksek noktanın 5 m altına kurulmuştur.
Su devresindeki toplam su hacmi 100 litredir.

■

Bu örnekte, hiçbir işlem ya da ayarlama gerekli değildir.
Örnek 2

Su devresinde 3 yollu bir vana ya da 2 yollu bir
vana kullanıldığında, vananın maksimum konum
değiştirme süresi 60 saniyeden az olacaktır.

İç ünite su devresindeki en yüksek noktaya kurulmuştur. Su
devresindeki toplam su hacmi 350 litredir.

Su doldurulması

Sonuç:

1

Su girişini bir tahliye ve doldurma vanasına bağlayın (bkz. "Ana
elemanlar" sayfa 10).

2

Otomatik hava tahliye vanasının açık (en az 2 tur) olduğundan
emin olun.

3

Manometre yaklaşık 2,0 bar basınç gösterene kadar suyla
doldurun. Hava alma vanalarını kullanarak devredeki havayı
mümkün mertebe çıkarın. Su devresinde kalan hava yardımcı
ısıtıcının arızalı çalışmasına yol açabilir.

4

Basınç boşaltma valfını açarak yardımcı ısıtıcı kazanın suyla
dolu olduğunu kontrol edin. Vanadan su çıkmalıdır.

■

350 l büyüktür 280 l olduğuna göre, ön basınç düşürülmelidir
(yukarıdaki tabloya bakın).

■

Gerekli ön basınç değeri:
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (0/10 + 0,3) bar = 0,3 bar

■

Buna karşılık gelen maksimum su hacmi grafikten okunabilir:
yaklaşık 410 l.

■

Toplam su hacmi (350 l) maksimum su hacminden (410 l) düşük
olduğu için, genleşme kabı montaj için yeterlidir.

Genleşme kabı ön yükleme basıncının ayarlanması
Genleşme kabının fabrika ayar ön basıncının (1 bar) değiştirilmesi
gerektiğinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulmalıdır:
■

Genleşme kabı ön basıncını ayarlamak için yalnız kuru azot
kullanın.

■

Genleşme kabı ön basıncının hatalı ayarlanması sistemin
arızalanmasına yol açacaktır. Bu nedenle ön basınç yalnız
ehliyetli bir tesisatçı tarafından ayarlanmalıdır.
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NOT

■

Doldurma sırasında sistemdeki tüm havanın
çıkarılması mümkün olmayabilir. Kalan hava,
sistemin ilk çalışma saatleri esnasında otomatik
hava alma vanalarından çıkarılacaktır. Daha
sonra su ilave edilmesi gerekebilir.

■

Manometre üzerinde gösterilen su basıncı, su
sıcaklığına bağlı olarak değişecektir (daha yüksek
su sıcaklığında daha yüksek basınç).
Bununla birlikte, devreye hava girmesinin
önlenmesi için su basıncı her zaman 0,3 bar
üzerinde kalmalıdır.

■

Sistem, basınç tahliye valfı üzerinden bir miktar
fazla suyu atabilir.

■

Su kalitesi
olmalıdır.

EU

direktifi

98/83 EC'ye

uygun
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Boruların yalıtımı

A

G

Soğutma işletimi sırasında yoğuşmanın ve ısıtma, soğutma kapasitesinde düşüşün önlenmesi için komple su devresi, tüm borular dahil
yalıtılmalıdır.

Dış ünite, yardımcı
ısıtıcı ve buster ısıtıcı
için tek güç beslemesi

Kullanım sıcak suyu
deposu için 3 yollu vana
(opsiyonel)

B

Dış ünite

H

C

Soğutma modu için
2 yollu vana (sahadan
temin edilir)

Sıcaklık 30°C'den ve bağıl nem %80'den yüksekse, bu durumda
yalıtım üzerindeki yoğuşmanın önüne geçilmesi için yalıtım
malzemesinin kalınlığı en az 20 mm olmalıdır.

Alt plaka ısıtıcı
EKBPHT(a)

D

Yardımcı ısıtıcı

I

Kullanım sıcak su
deposu (opsiyonel)

E

İç ünite

J

Buster ısıtıcı (opsiyonel)

F

Oda termostatı
(opsiyonel)

K

Kullanıcı arabirimi (dijital
denetleyici)

Saha kablo bağlantıları

(a) Alt plaka ısıtıcı yalnız ERLQ ile birlikte veya opsiyonel EKBPHT kiti olması
durumunda uygulanabilir.

UYARI
■

Döşenen kablo tesisatında ilgili yerel ve ulusal
mevzuata uygun olarak tüm kutuplarda kontak
ayırmasına sahip bir ana şalter veya ayırma için
başka bir yöntem kapsanmalıdır.

■

Bağlantı yapmadan önce güç girişini kesin.

■

Yalnız bakır kablolar kullanın.

■

Hiçbir zaman kabloları tomar halinde sıkıştırmayın ve
borular ve keskin kenarlarla temas etmediğinden
emin olun.
Terminal bağlantılarına dış baskı uygulanmadığından
emin olun.

■

Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri
ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve ilgili
Avrupa ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.

■

Sahada yapılan kablo işlemleri üniteyle birlikte verilen
kablo şemalarına ve aşağıda verilen talimatlara uygun
olarak yapılmalıdır.

■

Mutlaka özel olarak ayrılmış bir güç beslemesi
kullanın. Hiçbir zaman başka bir cihazla paylaşılan
güç beslemesi kullanmayın.

■

Kesinlikle bir toprak bağlantısı tesis edin. Üniteyi bir
tesisat borusu, gerilim darbesi sönümleyici veya
telefon toprak kablosuna topraklamayın. Kusurlu
topraklama, elektrik çarpmasına neden olabilir.

■

İlgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak
mutlaka bir toprak kaçağı devre kesicisi takın. Bunun
yapılmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.

■

Gereken sigortaları mutlaka takın.

Genel bakış

Öğe

Gerekli
iletken
sayısı

Tanım

Maksimum
çalışma akımı

1

Dış ünite için güç besleme
kablosu

2+GND

(a)

2

İç ünite güç besleme ve iletişim
kablosu

3+GND

(b)

3

Alt plaka ısıtıcı için güç kablosu

2

(c)

4

Yardımcı ısıtıcı için güç
besleme kablosu

2+GND
veya
3+GND

(d)

5

Oda termostatı kablosu

3 veya 4

100 mA(c)

6

3-yollu vana kontrol kablosu

2+GND

100 mA(c)

7

2-yollu vana kontrol kablosu

2+GND

100 mA(c)

8

Buster ısıtıcı güç besleme ve
termal koruma kablosu

4+GND

(b)

9

Termistör kablosu

2

(e)

10

Buster ısıtıcı güç besleme
kablosu

2+GND

13 A

11

İndirimli elektrik tarifesi güç
kaynağı kablosu (gerilimsiz
kontak)

2

(f)

12

Kullanıcı arabirimi kablosu

2

(g)

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

Dış ünite üzerindeki isim plakasına bakın.
Kablo kesiti 2,5 mm2
Minimum kablo kesiti 0,75 mm2
"Yardımcı ısıtıcı güç beslemesinin bağlanması" sayfa 18 konusundaki tabloya
bakın.
(e) Termistör ve bağlantı kablosu (12 m) kullanım sıcak suyu deposu ile verilir.
(f) Kablo kesiti 0,75 mm2 ile 1,25 mm2 arasında, maksimum uzunluk: 50 m.
Gerilimsiz kontak minimum 15 V DC, 10 mA uygulama yükü sağlamaldır
(g) Kablo kesiti 0,75 mm2 ile 1,25 mm2 arasında, maksimum uzunluk: 500 m.

İKAZ

Aşağıdaki resim, tesisatın çeşitli kısımları arasında gerekli olan saha
kablo bağlantılarının genel bir özetini vermektedir. Aynı zamanda
bkz. "Tipik uygulama örnekleri" sayfa 4.

UYARI

5

D

B

Tüm kabloları ve kablo ebatlarını ilgili yerel ve ulusal
düzenlemelere göre seçin.

T

F

I

K

Elektrik işi tamamlandıktan sonra, her bir elektrik
parçasının ve elektrik aksam kutusu içindeki terminalin
sıkıca bağlandığını doğrulayın.

E
6
M

2

G

7
M

H

C
1

3

8
4

I
J

9
A 11 10
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İç kablo tesisatı – Parça listesi

Saha kablo tesisatı esasları

Üniteyle birlikte verilen iç kablo tesisat şemasına bakın (iç ünite
anahtar kutusu kapağının üzerinde). Kullanılan kısaltmalar aşağıda
listelenmiştir.
A1P.................. Ana PCB
A2P.................. Dijital denetleyici PCB'si (kullanıcı arabirimi)
A3P.......... * ..... Termostat (EKRTW/R) (PC=dahili Güç Devresi)
(opsiyonel)
A3P.......... * ..... Güneş enerjisi pompa istasyonu PCB'si (EKSR3PA)
(opsiyonel)
A4P.......... * ..... Dijital I/O PCB'si (EKRP1HB) (opsiyonel)
A4P.......... * ..... Alıcı PCB'si (EKRTR) (opsiyonel)
BSK ......... * ..... Güneş enerjisi pompa istasyon rölesi (EKSR3PA)
(opsiyonel)
E1H.................. Yardımcı ısıtıcı elemanı 1
E2H.................. Yardımcı ısıtıcı elemanı 2
E3H.................. Yardımcı ısıtıcı elemanı 3
E4H..........# ..... Buster ısıtıcı (3 kW)
F1B,F3B .......... Sigorta yardımcı ısıtıcı
F2B ..........# ..... Sigorta yardımcı ısıtıcı
F1T .................. Termik sigorta yardımcı ısıtıcı (250 V, 94°C)
FU1.................. Sigorta 3,15 A T 250 V, PCB için
FU2.................. Sigorta 5 A T 250 V
FuR,FuS .......... Sigorta 5 A 250 V dijital I/O PCB'si için
K1M ................. Kontaktör yardımcı ısıtıcı kademe 1
K2M ................. Kontaktör yardımcı ısıtıcı kademe 2
K3M .........# ..... Kontaktör buster ısıtıcı
K4M ................. Pompa rölesi
K5M,K6M......... Yardımcı ısıtıcı için tüm kutupları ayıran kontaktör
M1P ................. Pompa
M2S .......## ..... Soğutma modu için 2 yollu vana (sahadan temin
edilir)
M3S .........# ..... 3 yollu vana: zeminden ısıtma/kullanım sıcak suyu
PHC1 ............... Optokuplör giriş devresi
Q1DI ................ Toprak kaçağı devre kesici (sahadan temin edilir)
Q1L.................. Termik koruyucu yardımcı ısıtıcı
Q2L,Q3L ..# ..... Termik koruyucu buster ısıtıcı
R1H ......... * ..... Nem sensörü (EKRTR) (opsiyonel)
R1T.......... * ..... Ortam sensörü (EKRTW) (opsiyonel)
R1T.................. Çıkış suyu ısı eşanjör termistörü
R2T.......... * ..... Harici sensör (zemin veya ortam) (EKRTETS)
(opsiyonel)
R2T.................. Çıkış suyu yardımcı ısıtıcı termistörü
R3T.................. Soğutucu sıvı tarafı termistörü
R4T.................. Giriş suyu termistörü
R5T..........# ..... Kullanım sıcak suyu termistörü
S1L .................. Akış anahtarı
S2S.................. İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağının kontağı
S3S.................. İkili ayar noktası 2 kontağı
S4S.................. İkili ayar noktası 1 kontağı
SS1.................. DIP anahtarı
TR1.................. Trafo 24 V, PCB için
V1S.................. Şerare önleyici 1
V2S.................. Şerare önleyici 2
X1M~X9M........ Terminal blokları

■

*

Opsiyonel

#

Yalnız kullanım sıcak suyu deposu ile uygulamalar

##

Yalnız ısıtma/soğutma uygulamaları
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İç ünite tarafındaki saha kablo tesisat işlemlerinin çoğu anahtar
kutusu içindeki terminal bloğu üzerinden yapılacaktır. Terminal
bloğuna erişmek için iç ünitenin kılıfını ve anahtar kutusu servis
panelini çıkarın, bkz. "İç ünitenin açılması" sayfa 9.
UYARI
Anahtar kutusu servis panelini çıkarmadan önce tüm
güç kaynaklarını kesin – örn. dış ünite güç kaynağı ve
yardımcı ısıtıcı ile kullanım sıcak suyu deposu güç
kaynağı (uygulanabilir olduğunda).

■

Anahtar kutusunun alt kısmında kablo bağı tespitleri bulunmaktadır. Kablo bağları kullanarak tüm kabloları tespit edin
(sahadan temin edilir).

■

Yardımcı ısıtıcı özel olarak ayrılmış bir güç devresi gerektirir.

■

Kullanım sıcak suyu deposuna (opsiyonel) sahip olan
kurulumlarda, buster ısıtıcı için özel olarak ayrılmış bir güç
devresi gereklidir.
Kullanım sıcak suyu deposu montaj kılavuzuna bakın.

İç ünite güç besleme ve iletişim kablosunun bağlanması
Güç devresi ve kablo gereksinimleri
İç ünitenin güç beslemesi dış ünite üzerinden verilecektir. Dış ünite
ile veri iletişimi aynı kablo üzerinden sağlanacaktır.
İç ünite ile dış ünite arasındaki saha kabloları hakkında tüm yönerge
ve spesifikasyonlar için dış ünite montaj kılavuzuna bakın.
Prosedür
1

Uygun kablo kullanarak, kablo bağlantı şeması ve aşağıdaki
resimde gösterildiği gibi güç devresini uygun terminallere
bağlayın.

2

Toprak iletkenini (sarı/yeşil) anahtar kutusu bağlantı plakası
üzerindeki topraklama vidasına bağlayın.

3

Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloyu kablo bağları ile
kablo bağı tespitlerine sabitleyin.

4

Kablolar döşenirken, iç ünite kılıfının
olmamasına dikkat edin, bkz. şekil 3.

takılmasına

mani

Not: yalnız ilgili saha kabloları gösterilmiştir.
X1M
1

2

X3M

3

1 2 3
1 2 3
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Termostat kablosunun bağlanması

Güç devresi ve kablo gereksinimleri

Termostat kablosunun bağlantı şekli uygulamaya göre değişir.

Yardımcı ısıtıcı ve buster ısıtıcı için özel olarak ayrılmış bir
güç devresi kullanın. Hiçbir zaman başka bir cihazla
paylaşılan güç devresi kullanmayın.
Bu güç devresi yerel ve ulusal düzenlemelere göre gerekli olan
güvenlik cihazlarıyla korunmalıdır.
Güç kablosunu ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak
seçin. Yardımcı ısıtıcının maksimum çalışma akımı için aşağıdaki
tabloya bakın.
(1)
(2)

Yardımcı
Yardımcı
ısıtıcı
ısıtıcı nominal
Maksimum
kapasitesi
gerilimi
çalışma akımı Zmax (Ω)

İç ünite modeli

EKHB*008BA3V3

3 kW

1x 230 V

13 A

—

EKHB*008BA6V3(a) (b)

6 kW

EKHB*008BA6WN

6 kW

1x 230 V

26 A

0,29

3x 400 V

8,6 A

—

EKHB*008BA9WN
EKHB*008BA6T1

9 kW

3x 400 V

13 A

—

6 kW

3x 230 V

15 A

EKHB*008BA9T1(b)

—

9 kW

3x 230 V

23 A

—

(a) EN/IEC 61000-3-12(1) ile uyumlu ekipman
(b) Sistem empedansı Zsys kullanıcının beslemesi ile kamuya açık sistem arasındaki
interfaz noktasında Zmax'dan küçük veya ona eşit olmak şartıyla bu ekipman
EN/IEC 61000-3-11(2) ile uyumludur. Ekipmanın sadece sistem empedans Zsys
değerinin Zmax'dan küçük veya ona eşit bir beslemeye bağlanması, gerekirse
dağıtım ağı işletmeni ile istişare ederek ekipman montajcısı veya kullanıcısının
sorumluluğudur.

Oda termostatı ile bir arada pompa işletimi üzerine daha fazla bilgi ve
konfigürasyon seçenekleri için ayrıca bkz. "Tipik uygulama örnekleri"
sayfa 4 ve "Oda termostatı montaj konfigürasyonu" sayfa 22.
Termostat gereksinimleri
■

Güç beslemesi: 230 V AC veya pille çalışan

■

Kontak gerilimi: 230 V.

Prosedür
1

Termostat kablosunu, oda termostat kitinin kablo bağlantı
şeması ile montaj kılavuzunda gösterildiği gibi uygun
terminallere bağlayın.

2

Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloyu kablo bağları ile
kablo bağı tespitlerine sabitleyin.

3

PCB üzerindeki SS2-3 DIP anahtarını ON konuma getirin. Daha
fazla bilgi için bkz. "Oda termostatı montaj konfigürasyonu"
sayfa 22.

Birinci ayar noktası ve ikinci ayar noktası kontaklarının
bağlantısı
Ayar noktası kontağının bağlantısı, yalnız ikili ayar noktası kontağı
etkin hale getirildiği durumda geçerlidir.
Aynı zamanda bkz. "Tipik uygulama örnekleri" sayfa 4 ve "İkili ayar
noktası kontrolü" sayfa 28.

Prosedür

Kontak gereksinimleri

1

Uygun kablo kullanarak, kablo bağlantı şeması ile aşağıdaki
resimde gösterildiği gibi güç devresini ana devre kesiciye
bağlayın.

Kontak 230 V (100 mA) sağlayan gerilimsiz bir kontak olmalıdır.

2

Toprak iletkenini (sarı/yeşil) X1M terminali üzerindeki topraklama vidasına bağlayın.

1

3

Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloyu kablo bağları ile
kablo bağı tespitlerine sabitleyin.

Prosedür

X2M
1 2 3 4

Not: yalnız ilgili saha kabloları gösterilmiştir.
3x 230 V
3x 400 V
X1M
L1

L2 L3

SP2

1x 230 V
X3M

N

Birinci ayar noktasının ve ikinci ayar noktasının kontağını
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi uygun terminallere bağlayın.

N

Birinci ayar noktası kontağı

SP2

İkinci ayar noktası kontağı

SP1

2

Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloları kablo bağları ile
kablo bağı tespitlerine sabitleyin.

3

Gerekli pompa işletimine bağlı olarak SS2-3 DIP anahtarını ve
[F-00] saha ayarını ayarlayın. Bkz. "Pompa işletim
konfigürasyonu" sayfa 22 ve "[F] Opsiyon kurulumu" sayfa 31
konusundaki [F-00] saha ayarı.

X1M
L1

SP1

Vana kontrol kablolarının bağlanması
Vana gereksinimleri
L1 L2 L3

L1

N

■

Güç beslemesi: 230 V AC

■

Maksimum çalışma akımı: 100 mA

2 yollu vananın kablo bağlantıları
1

Uygun kablo kullanarak, kablo bağlantı şemasında gösterildiği
gibi vana kontrol kablosunu X2M terminaline bağlayın.
NOT

Kablo bağlantıları, NC (normalde kapalı) ve NO
(normalde açık) vana için farklıdır. Kablo bağlantı
şemasındaki ayrıntılara ve aşağıdaki resimlere
uygun olarak doğru terminal numaralarına
bağladığınızdan emin olun.

Normalde kapalı (NC)
2 yollu vana
X2M 5 6 7

X2M 5 6 7

M

M
NC

(1) Her bir fazda >16 A ve ≤75 A giriş akımı ile kamuya açık düşük akımlı sistemlere
bağlanan ekipman tarafından üretilen harmonik akımlar için sınırları tespit eden
Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.
(2) ≤75 A anma akımına sahip ekipman için kamuya açık düşük akımlı besleme
sistemlerindeki voltaj değişiklikleri, voltaj dalgalanmaları ve oynamaları için
sınırları tespit eden Avrupa/Uluslararası Teknik Standardı.
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2

Normalde açık (NO)
2 yollu vana

NO

Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloyu (kabloları) kablo
bağları ile kablo bağı tespitlerine sabitleyin.
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3 yollu vananın kablo bağlantıları
1

Uygun kablo kullanarak, kablo bağlantı şemasında gösterildiği
gibi vana kontrol kablosunu uygun terminallere bağlayın.
NOT

İki tip 3 yollu vana bağlanabilir. Her bir tip için
kablo bağlantısı farklıdır:
■

■

Aşağıda tip 1olarak gösterilene benzer bir indirimli
elektrik tarifesi için
■

"Yay dönüşlü 2 telli" tip, 3 yollu vana
3 yollu vana eylemsiz (aktif hale getirilmemiş) olduğunda hacim ısıtma devresi
seçilecek şekilde takılmalıdır.

"Yay dönüşlü 2 telli" vana

"SPST 3 telli" vana

X2M 8 9 10

X2M 8 9 10

M

Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloyu (kabloları) kablo
bağları ile kablo bağı tespitlerine sabitleyin.

Eğer ısıtıcılara indirimli elektrik tarifesi güç kaynağının
kapalı olduğu anlarda kumanda edilmesi gerekirse, o
zaman bu ısıtıcılar ayrı bir güç kaynağına
bağlanacaktır.
■

Uygun kablo kullanarak, aşağıdaki kablo bağlantı şemasında
gösterildiği gibi güç besleme kablosunu uygun terminallere
bağlayın.

İndirimli elektrik tarifesinin devrede ve güç beslemesinin
kesintisiz olduğu dönemde, hazırda bekleme güç
tüketimi yapılabilir (PCB, kontrol birimi, pompa, ...).

Aşağıda tip 2 veya 3 olarak gösterilene benzer bir
indirimli elektrik tarifesi için
İndirimli elektrik tarifesi güç beslemesi sırasında güç
kaynağı kapatılırsa, o zaman ısıtıcılar kontrol edilemez.
■

Bu güç besleme kesintisi 2 saatten uzun olmamalıdır,
aksi taktirde kontrol biriminin gerçek zaman saati
sıfırlanır.

■

Güç kaynağı kesintisi sırasında kontrol birimi ekranı
boş kalır.

Alt plaka ısıtıcının kablo bağlantıları
1

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağının güç beslemesinin kesintiye uğramadığı türden olması durumunda
ısıtıcıların kontrolü hala mümkündür.
İndirimli elektrik tarifesinin devrede olduğu anlarda
ısıtıcıların kontrol edilmesinde farklı olanaklar için bkz.
"[D] İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı/Hava
durumuna bağlı yerel öteleme değeri" sayfa 30.

"SPST 3 telli" tip, 3 yollu vana
3 yollu vana, terminal bağlantı noktaları 9 ve
10 elektrikli olduğunda kullanım sıcak suyu
ısıtma devresi seçilecek şekilde takılmalıdır.

M

2

İKAZ

X2M 15a 15
1 2
X1Y

alt plaka ısıtıcı

2

Gerginliğin alınmasını sağlamak için kabloyu (kabloları) kablo
bağları ile kablo bağı tespitlerine sabitleyin.

3

Kabloları dışarıya yönlendirirken, bunların iç ünite kılıfının
takılmasına mani olmamasına dikkat edin.

4

Alt plaka ısıtıcı için uygun saha ayarı değerlerini seçin. Bkz.
"[F-02]", "[F-03]" ve "[F-04]" sayfa 31.

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağına bağlantı
Dünyanın her yerinde elektrik şirketleri rekabetçi fiyatlarla güvenilir
elektrik sunumu yapmak için uğraşmaktadır ve çoğu zaman
müşterilerini indirimli tarife ile faturalandırma yetkisine sahiptir. Örn.
kullanım zamanına bağlı tarifeler, mevsimlik tarifeler, Almanya ve
Avusturya'da Wärmepumpentarif, ...
Bu ekipman bu tür indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı dağıtım
sistemlerine bağlanabilir.
Eğer varsa, ekipmanı indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı dağıtım
sistemlerinden birine bağlamanın uygun olup olmayacağını
öğrenmek için bu ekipmanın montajının yapılacağı sahadaki
sağlayıcı görevini gören elektrik şirketiyle görüşün.
Ekipman bu tür indirimli elektrik tarifesi güç kaynağına bağlandığında, elektrik şirketi şunları yapabilir:
■

ekipmana gelen güç beslemesini belirli zaman dilimlerinde
kesintiye uğratmak;

■

belirli zaman dilimlerinde ekipmanın sadece sınırlı miktarda
elektrik kullanmasını talep etmek.

İç ünite zorunlu kapama moduna geçme giriş sinyalini alacak şekilde
tasarlanmıştır. O anda dış ünite kompresörü çalışmaz.
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Olası indirimli elektrik tarife tipleri
Ekipman indirimli elektrik tarifesi güç kaynağına
bağlandığında, [D-01] saha ayarını değiştirin. kesintiye
uğramayan türde indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı
olması halinde (yukarıda tip 1 olarak gösterildiği gibi)
[D-01] ve [D-00] saha ayarlarının her ikisini de değiştirin.
Bkz. "Saha ayarları" bölümündeki "[D] İndirimli elektrik
tarifesi güç kaynağı/Hava durumuna bağlı yerel öteleme
değeri" sayfa 30.

Olası bağlantılar ve ekipmanı bu tür güç kaynağına bağlama
gereklilikleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
[D-01]=1

1

1
2

2

3

1
2

3

3

1
2

[D-01]=2

L N

1
S2S

2

4

3

L N

1
S2S

2

4

3

L N

1
S2S

2

3

4

1
2
3

L N

S2S

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağının, güç beslemesinin
kesintiye uğramadığı türden olması durumunda ünite
kapanmaya zorlanacaktır. Güneş enerji pompasının
kontrol edilmesi hala mümkündür.

4

İndirimli elektrik tarife sinyali gönderildiğinde, merkezi
kontrol göstergesi e yanıp sönerek indirimli elektrik
tarifesinin devrede olduğunu gösterecektir.

L N

S2S

4

Dijital denetleyici yerinin değiştirilmesi
Dijital denetleyici fabrikada iç ünite üzerine yerleştirilmiştir. (Gerçek
konumu için bkz. "Ana elemanlar" sayfa 10). Gerekirse, dijital
denetleyicinin konumu değiştirilebilir.

L N

S2S

3

İç üniteye yalnız 1 tane dijital denetleyici bağlanabileceğine dikkat
edin.
4

Kabloların teknik özellikleri
Kablo özellikleri

3

2 tel

Kesit

0,75-1,25 mm2

Maksimum uzunluk

500 m

4
17 18

Değer

Tip

X2M
NOT

A1P

Bağlantı kabloları kapsanmamıştır.

X40A

Montaj
1

İndirimli elektrik tarifesi besleme kutusu

2

Elektrik şirketinin sinyalini kontrol eden alıcı

3

Dış üniteye giden güç beslemesi
(dış üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın)

4

İç üniteye giden gerilimsiz kontak

NOT

1

Elektrik şirketi tarafından indirimli elektrik tarife sinyali gönderildiği
anda parametre [D-01]=2 olduğunda, bu kontak kapanacak ve ünite
zorunlu kapama moduna girecektir(2).

Dijital denetleyicinin ön kısmını çıkarın.
Dijital denetleyicinin arka kısmındaki
yarıklara (1) yarıklı bir tornavida takın ve
dijital denetleyicinin ön kısmını çıkarın.

Dış ünite indirimli elektrik tarifesi güç kaynağına bağlandığında,
elektrik şirketinin indirimli elektrik tarifesini kontrol eden gerilimsiz
kontak X2M'nin 17 ve 18 bağlantılarına bağlanmalıdır (yukarıdaki
şekilde gösterildiği gibi).
Elektrik şirketi tarafından indirimli elektrik tarife sinyali gönderildiği
anda parametre [D-01]=1 olduğunda, bu kontak açılacak ve ünite
zorunlu kapama moduna girecektir(1).

Dijital denetleyici iç mekana monte edilmelidir.

1
2

Dijital denetleyiciyi düz bir zemine bağlayın.

NOT

Bağlantı vidalarını aşırı sıkarak dijital denetleyicinin alt
kısmının biçimini bozmamaya dikkat edin.

Tip 1
Bu tip indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı kesintiye uğramaz.
Tip 2
Bu tip indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı süre bitiminden sonra
kesintiye uğrar.
Tip 3
Bu tip indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı derhal kesintiye uğrar.

(1) Sinyal tekrar yayınlandığında, gerilimsiz kontak kapanacak ve ünite işletimi
yeniden başlayacaktır. Bu nedenle otomatik yeniden başlatma fonksiyonunun
etkin halde bırakılması önemlidir. Bkz. "[3] Otomatik yeniden başlatma" sayfa 25.
(2) Sinyal tekrar yayınlandığında, gerilimsiz kontak açılacak ve ünite işletimi yeniden
başlayacaktır. Bu nedenle otomatik yeniden başlatma fonksiyonunun etkin halde
bırakılması önemlidir. Bkz. "[3] Otomatik yeniden başlatma" sayfa 25.
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3

İlk çalıştırma ve konfigürasyon

Ünite kablolarını bağlayın.

1

İç ünite, montaj ortamına (dış hava, takılan opsiyonlar, vs.) ve
kullanıcı düzeyine uyum için montajcı tarafından yapılandırılmalıdır.

16
16a

1

16
16a

6

Bu bölümde yer alan bütün bilgilerin montajcı tarafından
sırasıyla okunması ve sistemin uygulanabilir şekilde
düzenlenmesi önemlidir.
2

DIP anahtar ayarlarına genel bakış
P2 P1

SS2 DIP anahtarı, anahtar kutusunun PCB'si üzerinde yer alır (bkz.
"Anahtar kutusu ana elemanları" sayfa 11) ve kullanım sıcak suyu
depo montajı, oda termostatı bağlantısı ve pompa çalışmasının
konfigürasyonuna imkan tanır.

P2 P1

3

UYARI

5
Ünite

2

Dijital kumandanın arka kısmı

3

Dijital kumandanın ön kısmı

4

Arkadan kablo bağlantısı

5

Üstten kablo bağlantısı

6

Kablo geçişi için parçayı yan keski, vs. ile kesin.

Anahtar kutusu servis panelini açmadan ve DIP anahtar
ayarlarında değişiklik yapmadan önce güç kaynağını
kesin.

Dijital denetleyicinin ön kısmının üstündeki terminalleri ve ünite
içindeki terminalleri (P1 ila 16, P2 ila 16a) bağlayın.
■

NOT

■

4

Kablo bağlantılarını yaparken, elektrik
gürültüsü (harici gürültü) alınmasını önlemek
için kabloları güç besleme kablolarından
uzağa yerleştirin.
Dijital denetleyici kasasının
içinden geçmesi gereken
bölümlerde kablo zırhını
soyun ( l ).

OFF ON

4
1

DIP
anahtarı
SS2

Takarken kabloları sıkıştırmamaya dikkat edin.
İlk önce
başlayın.

alttaki

klipslerden

takmaya

3 4

Tanım

ON

1

Montajcı için ilgili değil

—

(Varsayılan)

2

Kullanım sıcak suyu depo
montajı (bkz. "Kullanım
sıcak suyu deposu
kurulum konfigürasyonu"
sayfa 23)

Kurulu

Kurulu değil
(Varsayılan)

3

Oda termostat bağlantısı
(bkz. "Oda termostatı
montaj konfigürasyonu"
sayfa 22)

Oda termostatı
bağlı

Oda termostatı
bağlı değil
(Varsayılan)

4

Bu ayar(a) aynı anda daha
fazla hacim
ısıtma/soğutma ve
kullanım suyu ısıtma talebi
olduğunda ısı pompasının
işletim moduna karar verir.

Isıtma/soğutma
önceliği

En yüksek talep
tarafına öncelik

Dijital kumandanın üst kısmını yerine takın.
İKAZ

1 2

OFF

(b)

(a) Sadece DIP anahtar 2 = AÇIK olması durumunda geçerlidir.
(b) Isıtma/soğutma veya kullanım suyu ısıtma modu, program zamanlayıcı ve/veya
saha ayarları (4, 5, 8) vasıtasıyla kısıtlanabilir.

1
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Pompa işletim konfigürasyonu

■

İç
üniteye
oda
termostatı
bağlı
olmadığında, geçiş anahtarı SS2-3 OFF
olarak ayarlanmalıdır.

■

İç üniteye oda termostatı bağlı olduğunda,
geçiş
anahtarı
SS2-3
ON
olarak
ayarlanmalıdır.

■

OFF ON OFF ON

Oda termostatı montaj konfigürasyonu

1 2

3 4

1 2

3 4

■

İç üniteye oda termostatı bağlı olduğunda, ısıtma ve
soğutma program zamanlayıcıları kesinlikle kullanılamaz. Diğer program zamanlayıcıları etkilenmezler.
Program zamanlayıcıları üzerine daha fazla bilgi için
kullanım kılavuzuna bakın.
İç üniteye oda termostatı bağlı olduğunda ve =
butonuna veya y butonuna basıldığında, oda
termostatının önceliği olduğunu ve açma/kapama
çalıştırması ile geçiş çalıştırmasını kontrol edeceğini
göstermek için merkezi kontrol göstergesi e yanıp
sönecektir.

Aşağıdaki tablo, anahtar kutusu içindeki terminal bloğunun gerekli
konfigürasyonu ile termostat kablo bağlantılarını (X2M: 1, 2, 3, 4)
özetler. Pompa işletimi üçüncü sütunda verilmiştir. Son üç sütun,
izleyen işlevselliğin kullanıcı arayüzü (UI) ile mi yoksa termostat (T)
tarafından mı yerine getirildiğini gösterir:
• hacim ısıtma veya soğutma açma/kapama (y)
• ısıtma/soğutma geçişi (=)
• ısıtma ve soğutma program zamanlayıcıları (pr)
Termostat

Konfigürasyon

Pompa işletimi

Termostat yok

• SS2-3 = OFF
• kablo
bağlantıları:
(yok)

çıkış su
sıcaklığı ile
belirlenir (a)

y

=

pr

UI

UI

UI

1 2 3 4

X2M

hacim ısıtma
veya soğutma
açık olduğunda
açık (y)

UI

UI

UI

Isıtma/soğutma
anahtarı ile
termostat

Oda termostatı bağlı değilken pompayı sürekli çalıştırmak için şunları
yapın:
- SS2-3 geçiş anahtarını ON konuma getirin,
- anahtar kutusu içindeki terminal bloğu üzerinde bulunan 1-24 numaralı terminalleri kısa devre yapın.
Oda termostatı DIP anahtarı: SS2-3 = ON
İç üniteye termostat bağlı olduğunda, termostat tarafından ısıtma
veya soğutma talebi olduğu zaman pompa sürekli çalışacaktır.
İkili ayar noktası
İkili ayar noktası etkin kılındığında, pompa işletimi SS2-3 DIP
anahtarı ile ayar noktası seçim kontaklarının durumuna bağlı olarak
belirlenir. Termostatın bağlı olduğu veya yukarıda açıklananın
dışındaki durumda pompa işletim konfigürasyonlarına bakın.
İkili ayar noktası etkin kılındığında, "zorunlu sürekli pompa
işletimi" mümkün değildir. SP1 ve SP2'nin her ikisi de
kapalı iken SS2-3 ON olduğunda, pompa işletimi "oda
termostatlı" işletimle aynı olacak ve ikinci ayar noktası
uygulanabilir ayar noktası olacaktır. Bkz. "İkili ayar noktası
kontrolü" sayfa 28.
Aşağıdaki tablo, anahtar kutusu içindeki terminal bloğunun gerekli
konfigürasyonu ile kablo bağlantılarını (X2M: 1, 2, 4) özetler. Pompa
işletimi üçüncü sütunda verilmiştir. Son üç sütun, izleyen işlevselliğin
kullanıcı arayüzü (UI) ile mi yoksa ayar noktası seçim kontakları SP1
ve SP2 tarafından mı yerine getirildiğini gösterir:
• hacim ısıtma veya soğutma açma/kapama (y)
• ısıtma/soğutma geçişi (=)
• ısıtma ve soğutma program zamanlayıcıları (pr)

Konfigürasyon

Pompa işletimi

y

=

pr

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

çıkış su sıcaklığı ile
belirlenir (a)

UI

UI

UI

ana veya/ve alt ayar
noktası telep
edildiğinde açık

SP2/SP1

UI

—

X2M
1 2 3 4

1 2 3 4

Yalnız ısıtma
termostatı

İç üniteye termostat bağlanmadığı zaman pompa çalışmasını çıkış
suyu sıcaklığı belirleyecektir.

İkili ayar noktası

X2M

• SS2-3 = ON
• kablo
bağlantıları:

Pompa hızını ayarlamak için, bkz. "Pompa hızının
ayarlanması" sayfa 23.

Oda termostatı yokken: SS2-3 DIP anahtarı = OFF

Pompanın art arda devreye girip çıkmasını (yani takırdamasını) ve dolayısıyla pompanın ömrünün etkilenmesini
önlemek için, oda termostatında ayarların (6®02=yes, 6®05=9,
6®06=5) doğruluğunu onaylayın.
■

NOT

SP2

• SS2-3 = ON
• kablo
bağlantıları:
(oda termostat
kitinin montaj
kılavuzuna
bakın)

oda termostatı
tarafından
ısıtma talebi
olduğunda açık

• SS2-3 = ON
• kablo
bağlantıları:
(oda termostat
kitinin montaj
kılavuzuna
bakın)

oda termostatı
tarafından
ısıtma talebi
veya soğutma
talebi
olduğunda açık

T

—

—

SP1

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

X2M
1 2 3 4
SP2

T

T

—

SP1

SP1 =
SP2 =

Birinci ayar noktası kontağı
İkinci ayar noktası kontağı

(a) Hacim ısıtma/soğutma kapatıldığında veya su sıcaklığı kullanıcı arabirimi
üzerinde ayarlanan sıcaklığa eriştiğinde Pompa duracaktır. Hacim
ısıtma/soğutma açık olduğunda, su sıcaklığını kontrol etmek için pompa
her 5 dakikada bir 3 dakika çalışacaktır.

(a) Hacim ısıtma/soğutma kapatıldığında veya su sıcaklığı kullanıcı arabirimi
üzerinde ayarlanan sıcaklığa eriştiğinde Pompa duracaktır. Hacim
ısıtma/soğutma açık olduğunda, su sıcaklığını kontrol etmek için pompa
her 5 dakikada bir 3 dakika çalışacaktır.

Montaj kılavuzu
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Kullanım sıcak suyu deposu kurulum konfigürasyonu

7

Sabitleme

■

Kullanım sıcak suyu deposu takılmadığında, SS2-2 geçiş anahtarı OFF
(varsayılan) olarak ayarlanmalıdır.

OFF ON

■

Kullanım sıcak suyu deposu takıldığında,
SS2-2
geçiş
anahtarı
ON
olarak
ayarlanmalıdır.

OFF ON

Üniteyi çalışmaya başlatırken anormal gürültü ve titreşimlerin
olmaması için ünitenin gereği gibi sabitlendiğini kontrol edin.
1 2

3 4

8

Zarar görmüş donatım
Ünitenin içini, zarar görmüş elemanlar veya sıkıştırılmış borular
açısından kontrol edin.

1 2

3 4

9

Soğutucu kaçağı
Ünitenin içini soğutucu kaçağı açısından kontrol edin. Soğutucu
kaçağı varsa, yerel satıcınızı arayın.

İç ünite ile anahtar kutusu arasındaki gerekli tüm kablo
bağlantıları doğru bir şekilde yapılmadan SS2-3 ON olarak
ayarlandığında, kullanıcı arabiriminde AC hata kodu
görüntülenecektir.

10

Güç besleme gerilimi
Yerel besleme panosundaki güç besleme gerilimini kontrol edin.
Gerilim, ünite tanıtma etiketi üzerindeki gerilime uymalıdır.

11

Hava alma vanası
Hava tahliye vanasının açık (en az 2 tur) olduğundan emin olun.

Düşük dış hava sıcaklıklarında ilk çalıştırma

12

Basınç boşaltma valfını çalıştırarak yardımcı ısıtıcının suyla tam
dolu olup olmadığını kontrol edin. Buradan hava yerine su
tahliye edilmelidir.

İlk çalıştırma sırasında ve su sıcaklığı düşük olduğunda, suyun yavaş
yavaş ısıtılması önemlidir. Bunun yapılmaması, ani sıcaklık
değişiminden dolayı beton zeminlerin çatlamasına yol açabilir. Daha
fazla ayrıntı için inşaat müteahhidi ile görüşün.
Bunu yapmak için, saha ayarı [9-01] (ısıtma ayar noktası alt sınırı)
üzerinde ayarlama yaparak en düşük çıkış suyu ayar sıcaklığı 15°C
ile 25°C arasındaki bir değere azaltılabilir. Bkz. "Saha ayarları"
sayfa 24.
15°C ile 25°C arasındaki ısıtma sadece yardımcı ısıtıcı
tarafından yapılır.

Basınç boşaltma valfı

NOT

13

Kesme vanaları
Kesme vanalarının doğru takıldığından ve tam açık olduğundan
emin olun.
NOT

Çalıştırma öncesi kontroller

TEHLİKE

İç ünitenin güç girişi açıldığında, başlangıç durumuna gelirken
kullanıcı arabirimi üzerinde "88" görüntülenir, bu en fazla 30 saniye
kadar sürebilir. Bu işlem sırasında kullanıcı arabirimi çalıştırılamaz.

Bağlantı yapmadan önce ilgili tüm güç girişlerini kesin.

1

2

devre

Vanalar kapalı olarak sistemin çalıştırılması pompaya
zarar verecektir!

İç üniteye enerji verilmesi

İlk çalıştırmadan önceki kontroller

Ünitenin montajından sonra,
aşağıdakileri kontrol edin:

Yardımcı ısıtıcı suyla tam doldurulmadan sistemin
çalıştırılması yardımcı ısıtıcıya zarar verecektir!

kesiciyi

açmadan

önce

Saha kablo bağlantıları
Yerel besleme panosu ile iç ünite, dış ünite ile iç ünite, iç ünite ile
vanalar (uygulanabilir olduğunda), iç ile oda termostatı
(uygulanabilir olduğunda) ve iç ünite ile kullanım sıcak suyu
deposu arasındaki saha kablo bağlantılarının "Saha kablo
bağlantıları" sayfa 16 bölümünde açıklanan talimatlara, kablo
bağlantı şemalarına ve Avrupa düzenlemeleri ile ulusal
düzenlemelere uygun olarak yapıldığından emin olun.
Sigortalar ya da koruma cihazları

Pompa hızının ayarlanması
Pompa hızı pompa üzerinden seçilebilir (bkz. "Ana elemanlar"
sayfa 10).
Ön tanım ayarı yüksek hızdır (III). Sistemdeki su akışı çok yüksekse
(örn., tesisatta akan suyun gürültüsü) hız orta hıza (II) ya da düşük
hıza (I) ayarlanabilir.
Kullanılabilir dış statik basınç (ESP, kPa olarak ifade edilir) su
debisinin (l/min) fonksiyonu olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
70

Sigortaların veya yerel olarak montajı yapılan koruma
cihazlarının "Teknik özellikler" sayfa 39 bölümünde belirtilen
büyüklük ve tipte olduğunu kontrol edin. Bir sigorta ya da
koruma cihazının atlanmadığından emin olun.
Yardımcı ısıtıcı devre kesici F1B/F3B
Anahtar kutusunda bulunan F2B (F1B/F3B yardımcı ısıtıcı tipine
bağlı olarak) yardımcı ısıtcı devre kesicisini açmayı unutmayın.
Kablo bağlantı şemasına bakın.

50

ESP [kPa]

3

60

40

III

30

II

20

4

Anahtar kutusundaki buster ısıtıcı devre kesici F2B'yi açmayı
unutmayın (yalnız isteğe bağlı kullanım sıcak su deposu takılı
olan üniteler için geçerlidir).
5

I

Buster ısıtıcı devre kesici F2B
10
0

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

[l/min]

Toprak kablo bağlantıları
Toprak kablolarının gereği gibi bağlandığından ve toprak
terminallerinin sıkıldığından emin olun.

6

İç kablo bağlantıları
Anahtar kutusunu, gevşek bağlantılar veya zarar görmüş elektrik
komponentleri açısından gözle kontrol edin.
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Ayrıntılı açıklama

Saha ayarları

[0] Kullanıcı izin seviyesi
İç ünite, montaj ortamına (dış hava, takılan opsiyonlar, vs.) ve
kullanıcı ihtiyacına uyum için montajcı tarafından yapılandırılmalıdır.
Bunun için, saha ayarları olarak adlandırılan bir takım ayarlar
kullanılabilir. Bu saha ayarlarına iç ünite üzerinde bulunan kullanıcı
arabirimi yoluyla erişebilir ve bunlar programlanabilir.
Her saha ayarına, kullanıcı arabirimi ekranında gösterilen
3 basamaklı bir numara veya kod atanmıştır, örneğin [1-03]. İlk hane
[1] 'birinci kodu' ya da saha ayar grubunu gösterir. İkinci ve üçüncü
haneler [03] 'ikinci kodu' gösterir.
Tüm saha ayarlarının bir listesi ve ön tanım değerleri "Saha ayarları
tablosu" sayfa 32 altında verilmiştir. Yine bu listede, ön tanım
değerinden farklı olarak değiştirilen saha ayarının tarihini ve değerini
kaydetmek için 2 sütun verilmiştir.
Her bir saha ayarının ayrıntılı bir açıklaması "Ayrıntılı açıklama"
sayfa 24 altında verilmiştir.

Prosedür
Bir veya daha fazla daha ayarını değiştirmek için aşağıdaki işlemleri
uygulayın:

Gerekirse, bazı
engellenebilir.

kullanıcı

arabirimi

butonlarının

kullanımı

Üç adet izin seviyesi tanımlanmıştır (aşağıdaki tabloya bakın).
Seviye 1 ile seviye 2/3 arasındaki geçiş, pfi ile pfj
butonlarına birlikte basıp hemen peşinden aynı anda s ile ba
butonlarına birlikte basarak ve 4 butonun hepsini en az 5 saniye
basılı tutarak (normal modda) yapılır. Kullanıcı arabiriminde hiçbir
belirti verilmediğine dikkat edin. Seviye 2/3 seçildiğinde, gerçek izin
seviyesi – ya seviye 2 yada seviye 3 – saha ayarı [0-00] ile belirlenir.
İzin seviyesi
Buton

1

2

3

s

çalıştırılabilir

—

—

Hava durumuna bağlı
ayar noktası butonu

ba

çalışçalışt
ırılabilir

—

—

Program zamanlayıcı
etkin/etkin değil butonu

pr

çalıştırılabilir

çalıştırılabilir

—

Programlama butonu

<

çalıştırılabilir

—

—

Zaman ayar butonları

pf
i
pf
j

çalıştırılabilir

—

—

z

çalıştırılabilir

—

—

Sessiz mod butonu

Kontrol/test işletimi
butonu
3
1
2

[1] Hava durumuna bağlı ayar noktası (yalnız ısıtma işletimi)
Hava durumuna bağlı ayar noktası saha ayarları, ünitenin hava
durumuna bağlı işletimi için parametreleri belirler. Hava durumuna
bağlı işletim etkin olduğunda, su sıcaklığı dış hava sıcaklığına bağlı
olarak otomatikman belirlenir: daha soğuk dış hava sıcaklıkları, daha
yüksek su sıcaklığı ile sonuçlanacaktır ya da tersi olacaktır. Hava
durumuna bağlı işletim sırasında, kullanıcı hedef su sıcaklığını
maksimum 5°C yukarıya veya aşağıya değiştirme imkanına sahiptir.
Hava durumuna bağlı işletim üzerine daha fazla ayrıntı için kullanım
kılavuzuna bakın.
■ [1-00] Düşük ortam sıcaklığı (Lo_A): düşük dış hava
sıcaklığı.

SAHA AYAR MODUNA girmek için z butonuna en az 5 saniye
süreyle basın.
$ simgesi (3) görüntülenecektir. Ayarlanan değer sağ
tarafta görüntülenirken - (1), seçilen geçerli saha ayar kodu
gösterilir ; (2).

1

2

bgi butonuna basarak uygun olan saha ayarı birinci
kodunu seçin.

3

bgj butonuna basarak uygun olan saha ayarı ikinci
kodunu seçin.

4

Seçilen saha ayarının ayar değerini değiştirmek için pfi
butonuna ve pfj butonuna basın.

5

pr butonuna basarak yeni değeri kaydedin.

6

Gerektiği gibi diğer saha ayarlarını değiştirmek için adım 2 ile
4 arasını tekrarlayın.
Tamamlandığında, SAHA AYAR MODUNDAN çıkmak için z
butonuna basın.

7

Belirli saha ayarlarında yapılan değişiklikler yalnız pr
butonuna basıldığında kaydedilir. Yeni bir saha ayar
koduna geçilmesi ya da z butonuna basılması
yapılan değişiklikleri geçersiz kılacaktır.

NOT

■

■

Montaj kılavuzu
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Sevkiyat öncesinde, ayar değerleri "Saha ayarları
tablosu" sayfa 32 altında gösterilen şekilde
ayarlanmıştır.
SAHA AYAR MODUNDAN çıkıldığında ünite kendisini
başlangıç durumuna getirirken kullanıcı arabirimi LCD
ekranında "88" görüntülenebilir.

■ [1-01] Yüksek ortam sıcaklığı (Hi_A): yüksek dış hava
sıcaklığı.
■ [1-02] Düşük ortam sıcaklığında ayar noktası (Lo_Ti): dış
hava sıcaklığı, düşük ortam sıcaklığına (Lo_A) eşit veya
onun altında olduğunda hedef çıkış suyu sıcaklığı.
Daha soğuk dış hava sıcaklıklarında (yani, Lo_A) daha sıcak
su gerektiğinden, Lo_Ti değerinin Hi_Ti değerinden daha
yüksek olması gerektiğini unutmayın.
■ [1-03] Yüksek ortam sıcaklığında ayar noktası (Hi_Ti): dış
hava sıcaklığı, yüksek ortam sıcaklığına (Hi_A) eşit veya
onun üstünde olduğunda hedeflenen çıkış suyu sıcaklığı.
Daha sıcak dış hava sıcaklıklarında (yani, Hi_A) daha düşük
sıcaklıktaki su yeterli olacağından, Hi_Ti değerinin Lo_Ti
değerinden daha düşük olması gerektiğini unutmayın.
Tt

Lo_Ti
+ 05
00

Hi_Ti

Shift value

– 05

Lo_A
Tt

Hedef su sıcaklığı

TA

Ortam (dış) sıcaklığı

Hi_A

TA

= Öteleme değeri

EKHBH/X008BA

Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi
4PW54185-6B

[2] Dezenfekte etme fonksiyonu
Yalnız kullanım sıcak su deposu bulunan kurulumlar için geçerlidir.
Dezenfekte etme fonksiyonu, belirli aralıklarla kullanım sıcak su
deposunu belli bir sıcaklığa ısıtarak mikroplarını temizler.
İKAZ
Dezenfekte etme fonksiyonu saha ayarları, montajcı tarafından yerel ve ulusal düzenlemelere göre düzenlenmelidir.
■ [2-00] Çalışma aralığı: kullanım sıcak suyunun ısıtılması
gereken haftanın günü (günleri).
■ [2-01] Durum: dezenfekte etme fonksiyonunun açık (1) veya
kapalı (0) olduğunu belirtir.
■ [2-02] Başlama zamanı: kullanım sıcak suyunun ısıtılması
gereken günün saati.
■ [2-03] Ayar noktası: erişilecek yüksek su sıcaklığı.
■ [2-04] Aralık: ayar noktası sıcaklığının ne kadar sürdürüleceğini belirten zaman aralığı.
TDHW
[2-03]

TU

01.00

22.00

23.00

24.00

Yardımcı ısıtıcı çalışması
Yardımcı ısıtıcının çalışması tümüyle etkin veya etkisiz kılınabilir, ya
da buster ısıtıcının çalışmasına bağlı olarak etkisiz kılınabilir.
■ [4-00] Durum: yardımcı ısıtıcının çalışmasının etkin (1) ya da
etkisiz (0) kılındığını belirler.
■ [4-01] Öncelik: yardımcı ısıtıcı ve buster ısıtıcının aynı anda
çalışıp çalışmayacağını (0), veya buster ısıtıcının yardımcı
ısıtıcı çalışmasına göre öncelikli olup olmadığını (1), veya
yardımcı ısıtıcının buster ısıtıcı çalışmasına göre öncelikli
olup olmadığını (2) belirler.
NOT

Öncelik ayarı AÇIK (1) olarak belirlendiğinde,
kullanım suyu ısıtma ihtiyacı olması halinde
yardımcı
ısıtıcı
hacim
ısıtma
için
kullanılamayacağından düşük dış hava
sıcaklıklarında
sistemin
hacim
ısıtma
performansı azalmış olabilir (hacim ısıtma
yine ısı pompası tarafından karşılanacaktır).
Öncelik ayarı AÇIK (2) olarak belirlendiğinde,
hacim ısıtma ihtiyacı olması halinde buster
ısıtıcı
kullanım
suyu
ısıtması
için
kullanılamayacağından düşük dış hava
sıcaklıklarında sistemin kullanım suyu ısıtma
performansı azalmış olabilir. Ancak kullanım
suyu yine de ısı pompası ile ısıtılabilir.

[2-04]

TH

00.00

[4] Yardımcı/buster ısıtıcı çalışma ve hacim ısıtma kapanma
sıcaklığı

t

Öncelik ayarı KAPALI (0) olarak ayarlandığında, elektrik güç tüketiminin kaynak
sınırlarını aşmadığından emin olun.
Hacim ısıtma kapama sıcaklığı

[2-02]
TDHW

Kullanım sıcak suyu sıcaklığı

TU

Kullanıcı ayar noktası sıcaklığı (kullanıcı arabiriminden
ayarlanan)

TH

Yüksek ayar noktası sıcaklığı [2-03]

t

Zaman

UYARI
Dezenfekte işleminden sonra sıcak su musluğundaki
kullanım sıcak suyu sıcaklığının saha ayarı [2-03] ile
seçilen değere eşit olacağına dikkat edin.
Bu yüksek kullanım sıcak suyu sıcaklığı insan yaralanmaları için risk oluşturabilecekse, kulanım sıcak su
deposunun sıcak su çıkış bağlantısına bir karışım vanası
(sahadan temin edilir) takılmalıdır. Bu karışım vanası sıcak
su musluğundaki su sıcaklığının hiçbir zaman ayarlanan
maksimum değeri aşmamasını güvence altına almalıdır.
Bu maksimum izin verilen su sıcaklığı yerel ve ulusal
düzenlemelere göre seçilmelidir.
[3] Otomatik yeniden başlatma
Bir enerji kesintisinden sonra enerji verildiğinde, otomatik yeniden
başlatma fonksiyonu enerji kesintisi anındaki kullanıcı arayüz
ayarlarını yeniden uygular.
NOT

Bu nedenle otomatik yeniden başlatma fonksiyonunun
etkin halde bırakılması önerilir.

Fonksiyon etkin olmadığında, bir enerji kesintisinden sonra üniteye
tekrar enerji verildiğinde program zamanlayıcısının etkinleştirilmeyeceği unutulmamalıdır. Program zamanlayıcıyı tekrar etkinleştirmek
için pr butonuna basın.
■ [3-00] Durum: otomatik yeniden başlatma fonksiyonunun
AÇIK (0) ya da KAPALI (1) olduğunu belirtir.
NOT

Buster ısıtıcı çalışması
Yalnız kullanım sıcak su deposu bulunan kurulumlar için geçerlidir.
Buster ısıtıcının çalışması, dış sıcaklığa (TA), kullanım suyu
sıcaklığına (TDHW) veya ısı pompasının çalışma moduna bağlı olarak
etkin kılınabilir ya da kısıtlanabilir.
■ [4-03] Buster ısıtıcı çalışması: opsiyonel buster ısıtıcı
çalışmasının etkin kılındığını (1) ya da belirli kısıtlamalara
sahip olduğunu (0/2/3) belirler.
[4-03] ayarlarının açıklaması
Buster ısıtıcı yalnız kullanım sıcak su modu etkin kılındığında
(w) çalışır/çalışabilir.
■ [4-03]=0, ise buster ıstıcı çalışmasına yalnız "[2] Dezenfekte
etme fonksiyonu" ve "Güçlü kullanım suyu ısıtma" sırasında
izin verilir (kullanım kılavuzuna bakın).
Bu ayar sadece ısı pompa kapasitesinin tüm ısıtma sezonu
boyunca evin ve kullanım sıcak suyunun ısıtma taleplerini
karşılayabileceği durumda önerilir.
Bu ayar sonucunda "[2] Dezenfekte etme fonksiyonu" ve
"Güçlü kullanım suyu ısıtma" dışında kullanım sıcak sıcak
suyu hiçbir zaman buster ısıtıcı tarafından ısıtılmaz (bkz.
kullanım kılavuzu).
Buster ısıtıcı çalışması kısıtlanmış ([4-03]=0) ve dış
hava sıcaklığı TA parametre [5-03] ayarının yapıldığı
saha ayarından [5-02]=1 düşükse, bu durumda
kullanım suyu ısıtılmayacaktır.
Bu ayarın sonucu olarak kullanım suyu sıcaklığı
(TDHW) en fazla ısı pompası KAPALI sıcaklığı
(THP OFF) kadar olabilir. "[6]" sayfa 27 konusundaki
[6-00] ve [6-01] ayarına bakın.

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağının, güç beslemesinin kesintiye uğradığı türden olması durumunda
otomatik yeniden başlama fonksiyonuna daima izin
verilmelidir.
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■ [4-02] Hacim ısıtma kapama sıcaklığı: aşırı ısınmayı önlemek
için, üzerindeki değerlerde hacim ısıtmanın kapatılacağı dış
hava sıcaklığı
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■ [4-03]=1, ise buster ısıtıcı çalışmasına sadece buster ısıtıcı
KAPALI sıcaklığı (TBH OFF), buster ısıtıcı AÇIK sıcaklığı
(TBH ON) ve/veya program zamanlayıcı tarafından belirlenir.
Bkz. ayar "[7-00]" sayfa 27 ve "[7-01]" sayfa 27.
■ [4-03]=2, ise buster ısıtıcı çalışmasına sadece ısı
pompasının, ısı pompası kullanım suyu ısıtma modunun
"çalışma aralığı" dışında olması durumda (TA<[5-03] veya
TA>35°C) ya da kullanım suyu sıcaklığının kullanım sıcak su
modunun ısı pompası KAPALI sıcaklığından (THP OFF) 2°C
düşük olması durumunda izin verilir (TDHW>THP OFF–2°C).
(Bkz. ayar [5-03] sayfa 26, [6-00] sayfa 27 ve [6-01]
sayfa 27).
Sonuç olarak kullanım sıcak suyunun ısı pompası tarafından
ısıtılması en optimum şekilde düzenlenir.
■ [4-03]=3, ise buster ısıtıcı çalışması ayar 1 durumuyla
aynıdır, yalnız ısı pompası kullanım sıcak su modunda etkin
olduğunda buster ısıtıcı KAPALI olur. Bu işlevselliğin sonucu
olarak ayar [8-03] geçerli değildir.
Sonuçta kullanım sıcak suyunun ısıtılması [8-04] ile bağıntılı
olarak optimum düzeyde ısı pompası tarafından karşılanır.
■

Ayar [4-03]=1/2/3 olduğunda, buster ısıtıcı
çalışması yine de program zamanlayıcı
tarafından da kısıtlanabilir. Örn., günün belirli
saatlerinde buster ısıtıcı çalışması tercih edildiği
hallerde. (Kullanım kılavuzuna bakın)

■

Ayar [4-03]=2 olduğunda, buster ısıtıcının
çalışmasına TA<[5-03]'ün [5-02] durumundan
bağımsız olduğu zaman izin verilir. İkisi birden
çalışma etkin kılınmış ve yardımcı kazan izin
siyali AÇIK ise, buster ısıtıcı TA<[5-03] olduğunda
bile kısıtlanacaktır. (Bkz. "[C-02]" sayfa 30).

■

Hacim ısıtma öncelik sıcaklığı — Yalnız kullanım sıcak su deposu
bulunan kurulumlar için geçerlidir. — 'Hacim ısıtma öncelik sıcaklığı'
saha ayarları, kullanım sıcak su deposunda bulunan 3 yollu vana ile
buster ısıtıcının çalışmasıyla ilgilidir.
Hacim ısıtma öncelik fonksiyonu etkin kılındığında, sadece dış hava
sıcaklığının belirlenen hacim ısıtma öncelik sıcaklığına eşit veya
onun altında olması, yani düşük dış hava sıcaklığı halinde ısı
pompasının tam kapasitesinin hacim ısıtma için kullanılması
garantilenir. Kullanım sıcak suyunun yalnız buster ısıtıcı tarafından
ısıtılacağı durumda
■ [5-02] Hacim ısıtma öncelik durumu: hacim ısıtma önceliğinin
etkin (1) ya da etkisiz (0) kılındığını belirler.
■ [5-03] Hacim ısıtma öncelik sıcaklığı: altındaki değerlerde
kullanım suyunun sadece buster ısıtıcı ile ısıtılacağı dış hava
sıcaklığı, yani düşük dış hava sıcaklığı.
Buster ısıtıcı çalışması kısıtlanmış ([4-03]=0) ve dış
hava sıcaklığı TA parametre [5-03] ayarının yapıldığı
saha ayarından [5-02]=1 düşükse, bu durumda
kullanım suyu ısıtılmayacaktır.
■ [5-04] Kullanım suyu sıcaklığı için ayar noktası düzeltmesi:
istenen kullanım suyu sıcaklığı için ayar noktası düzeltmesi,
hacim ısıtma önceliği etkin kılındığında düşük dış hava
sıcaklığında uygulanır. Düzeltilen (daha yüksek) ayar
noktası, deponun altındaki daha soğuk su katmanı (ısı
eşanjör serpantini faaliyette olmadığından) için daha sıcak
üst katmanla telafi uygulayarak depodaki suyun toplam ısı
kapasitesinin yaklaşık olarak değişmeden kalmasını garanti
edecektir.
Tset

Sadece güvenlik nedenleriyle yardımcı ısıtıcı
işletimi istenildiği sürenin ve [4-02]=1 olması
dışında güçlü işletim ve dezenfekte etme
fonksiyonu sırasında buster ısıtıcıya daima izin
verilir.

[5-04]
TU

[5] Denge sıcaklığı ve hacim ısıtma öncelik sıcaklığı
Denge sıcaklığı — 'Denge sıcaklığı' saha ayarları, yardımcı
ısıtıcının çalışması için geçerlidir.
Denge sıcaklığı fonksiyonu etkin kılındığına, yardımcı ısıtıcının
çalışması düşük dış hava sıcaklıkları ile kısıtlanır, yani dış hava
sıcaklığı belirlenen denge sıcaklığına eşit veya onun altında olduğu
zaman. Fonksiyon etkisiz kılındığında, tüm dış hava sıcaklıklarında
yardımcı ısıtıcının çalışması mümkündür. Bu fonksiyonun
oluşturulması yedek ısıtıcının çalışma süresini azaltır.
■ [5-00]
Denge
sıcaklığı
durumu:
denge
sıcaklığı
fonksiyonunun etkin (1) ya da etkisiz (0) kılındığını belirler.
■ [5-01] Denge sıcaklığı: altındaki değerlerde yedek ısıtıcının
çalışmasına izin verilen dış hava sıcaklığı.

[5-03]

TA

Tset

Kullanım sıcak suyu ayar noktası sıcaklığı

TU

Kullanıcı ayar noktası (kullanıcı arabiriminden ayarlanan)

TA

Ortam (dış) sıcaklığı
Hacim ısıtma önceliği

UYARI
Kullanım suyu sıcaklığının, kullanıcının yaptığı kullanım
sıcak suyu ayar noktasına (TU) kıyasla [5-04] saha
ayarında seçilen değer kadar otomatik olarak artırılacağına
dikkat edin (dış sıcaklık [5-03] saha ayarının altına
düşerse). Tercih edilebilir ayar noktasını seçmek için
[5-03], [7-00] saha ayarına ve kullanım kılavuzuna bakın.
Bu yüksek kullanım sıcak suyu sıcaklığı insan
yaralanmaları için risk oluşturabilecekse, kulanım sıcak su
deposunun sıcak su çıkış bağlantısına bir karışım vanası
(sahadan temin edilir) takılmalıdır. Bu karışım vanası sıcak
su musluğundaki su sıcaklığının hiçbir zaman ayarlanan
maksimum değeri aşmamasını güvence altına almalıdır.
Bu maksimum izin verilen su sıcaklığı yerel ve ulusal
düzenlemelere göre seçilmelidir.
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[6] Isı pompası kullanım suyu ısıtma modu için DT (sıcaklık farkı)
Yalnız kullanım sıcak su deposu bulunan kurulumlar için geçerlidir.
'Isı pompası kullanım suyu ısıtma modu için DT (sıcaklık farkı)' saha
ayarları, ısı pompası tarafından kullanım suyu ısıtmasını başlatma
(yani, ısı pompası AÇIK sıcaklığı) ve durdurma (yani, ısı pompası
KAPALI sıcaklığı) sıcaklıklarını belirler.
Kullanım suyu sıcaklığı, ısı pompası AÇIK sıcaklığından aşağı
düştüğünde (THP ON), ısı pompası tarafından kullanım suyu ısıtması
başlatılacaktır. Kullanım suyu sıcaklığı, ısı pompası KAPALI
sıcaklığına (THP OFF) veya kullanıcı ayar noktası sıcaklığına (TU) gelir
gelmez, ısı pompası tarafından kullanım suyu ısıtması
durdurulacaktır (3 yollu vana harekete geçirilerek).

■ [7-00] Kullanım sıcak suyu kademe miktarı: buster ısıtıcı
kapatılmadan önce, kullanım suyu ayar noktası sıcaklığının
üzerindeki sıcaklık farkı.
TDHW
[7-01]

[7-00]

TBH OFF 73
TBH ON 71
TU 70
60

THP MAX 50
THP OFF 48

[6-01]

[6-00]

THP ON 41
40

Isı pompası KAPALI sıcaklığı ile ısı pompası AÇIK sıcaklığı ve saha
ayarları [6-00] ve [6-01] ile ilişkisi aşağıdaki resimde açıklanmıştır.

30

■ [6-00] Başlatma: ısı pompası AÇIK sıcaklığını belirleyen
sıcaklık farkı (THP ON). Resme bakın.

20
HP

BH

10

■ [6-01] Durdurma: ısı pompası KAPALI sıcaklığını belirleyen
sıcaklık farkı (THP OFF). Resme bakın.

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

= 70°C
= 3°C
= 2°C
= 7°C

HP

5
t

TU < THP MAX

TU > THP MAX
T(°C)
70

50
48
41

TU

TU
= 70°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 7°C

THP MAX
THP OFF

TU
= 45°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 7°C

T(°C)

BH

Buster ısıtıcı

HP

Isı pompası. Isı pompasının ısıtma süresi fazla uzarsa,
buster ısıtıcı tarafından yardımcı ısıtma devreye girebilir

TBH OFF

Buster ısıtıcı KAPALI sıcaklığı (TU + [7-00])

TBH ON

Buster ısıtıcı AÇIK sıcaklığı (TBH OFF – [7-01])

THP MAX

Kullanım sıcak su deposu içinde bulunan sensördeki
maksimum ısı pompası sıcaklığı

[6-01]

50

THP MAX

THP OFF

Isı pompası KAPALI sıcaklığı (THP MAX – [6-01])

[6-00]

45

TU = THP OFF

THP ON

Isı pompası AÇIK sıcaklığı (THP OFF – [6-00])

THP ON

[6-00]
38

THP ON

TU

Kullanıcı ayar noktası sıcaklığı (kullanıcı arabiriminden
ayarlanan)

THP MAX

Kullanım sıcak suyu deposu içinde bulunan sensördeki
maksimum ısı pompası sıcaklığı (50°C) (bağlı olduğu
değer TA)(a)

THP OFF

Isı pompası KAPALI sıcaklığı

THP ON

Isı pompası AÇIK sıcaklığı

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

Isı pompasıyla erişilebilecek maksimum kullanım suyu
sıcaklığı 50°C'dir. Kullanım suyu ısıtma modu sırasında ısı
pompasının performansını artırmak için THP OFF değerinin
48°C'den daha yüksek seçilmemesi önerilir.
Ayar [4-03]=0 veya 2 olduğunda, [6-00] ayarına özellikle
dikkat edilmesi önerilir. İstenilen kullanım suyu sıcaklığı ile
ısı pompası AÇIK sıcaklığı (THP ON) arasında iyi bir denge
kurulması şarttır.

TDHW
TU
t

Kullanım sıcak suyu sıcaklığı
Kullanıcı ayar noktası sıcaklığı (kullanıcı arabiriminden
ayarlanan)
Zaman

UYARI
Kullanım suyu sıcaklığının, kullanıcının yaptığı kullanım
sıcak suyu ayar noktasına (TU) kıyasla [7-00] saha
ayarında seçilen değer kadar otomatik olarak artırılacağına
(her zaman) dikkat edin. Tercih edilebilir ayar noktasını
seçmek için [7-00] saha ayarına ve kullanım kılavuzuna
bakın.
Bu yüksek su sıcaklığı insan yaralanmaları için risk
oluşturabilecekse, kulanım sıcak su deposunun sıcak su
çıkış bağlantısına bir karışım vanası (sahadan temin edilir)
takılmalıdır. Bu karışım vanası sıcak su musluğundaki su
sıcaklığının hiçbir zaman ayarlanan maksimum değeri
aşmamasını güvence altına almalıdır. Bu maksimum izin
verilen su sıcaklığı yerel ve ulusal düzenlemelere göre
seçilmelidir.
Buster ısıtıcı çalışması kısıtlanmış ise ([4-03]=0) bu
durumda saha ayar parametresi [7-00] ayar noktası,
sadece güçlü kullanım suyu ısıtması için anlamlı olur.

[7] Buster ısıtıcı için DT ve ikili ayar noktası kontrolü
Buster ısıtıcı için DT
Yalnız kullanım sıcak su deposu bulunan kurulumlar için geçerlidir.
Kullanım suyu ısıtılırken kullanım suyu ayar noktası sıcaklığına
(kullanıcının belirlediği) erişildiğinde, buster ısıtıcı ayar noktası
sıcaklığının birkaç derece üzerindeki bir sıcaklığa, yani buster ısıtıcı
KAPALI sıcaklığına kadar kullanım suyunu ısıtmaya devam
edecektir. İlave edilen bu sıcaklık derecesi, kullanım sıcak suyu
kademe miktarı ayarı ile belirlenir. Doğru ayar, buster ısıtıcının
kullanım suyu ayar sıcaklığını korumak üzere art arda devreye girip
çıkmasını (takırdamasını) önler. Not: kullanım suyu sıcaklığı [7-01]
(saha ayarı) kadar buster ısıtıcı KAPALI sıcaklığının altına
düştüğünde buster ısıtıcı tekrar devreye girecektir.

■ [7-01] Tepki gecikmesi değeri buster ısıtıcı: buster ısıtıcı
AÇIK sıcaklığını belirleyen sıcaklık farkı (TBH ON). TBH ON =
TBH OFF – [7-01]
Buster ısıtıcı AÇIK sıcaklığı için minimum değer
(TBH ON) ısı pompası KAPALI sıcaklığının (THP OFF)
2°C (sabit) altındadır.

Buster ısıtıcı program zamanlayıcısı (kullanım kılavuzuna
bakın) etkin olduğunda, buster ısıtıcı yalnız bu program
zamanlayıcı izin verirse çalışacaktır.
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İkili ayar noktası kontrolü

[8] Kullanım suyu ısıtma modu zamanlayıcı

Yalnız farklı ayar noktaları gerektiren farklı ısı yayıcıların bulunduğu
kurulumlar için geçerlidir.

Yalnız kullanım sıcak su deposu bulunan kurulumlar için geçerlidir.

İkili ayar noktası kontrolü, 2 farklı ayar noktası oluşturulmasını
mümkün kılar.
NOT

Hangi ayar noktasının etkin olduğunu gösteren bir
gösterge yoktur!

■ [7-02] İkili ayar noktası kontrol durumu: ikili ayar noktası
kontrolünün etkin (1) ya da etkisiz (0) kılındığını belirler.
■ [7-03] İkinci ayar noktası ısıtma: ısıtma işletiminde ikinci ayar
noktası sıcaklığını belirler.
■ [7-04] İkinci ayar noktası soğutma: soğutma işletiminde ikinci
ayar noktası sıcaklığını belirler.
NOT

■

Birinci ayar noktası ısıtma/soğutma, kullanıcı
arabiriminde seçilen ayar noktasıdır.
- Isıtma modunda birinci ayar noktası sabit bir
değer ya da hava durumundan bağımsız
olabilir.
- Soğutma modunda birinci ayar noktası daima
sabit bir değerdir.

■

Ikinci ayar noktası ısıtma [7-03], ısıtma modunda
en yüksek ayar noktasını gerektiren ısı yayıcılarla
bağlantılı olmalıdır. Örnek: fan koil ünitesi.

■

Ikinci ayar noktası soğutma [7-04], soğutma
modunda en düşük ayar noktasını gerektiren ısı
yayıcılarla bağlantılı olmalıdır. Örnek: fan koil
ünitesi.

■

Gerçek ikinci ayar noktası ısıtma değeri, [7-03]
ayarının seçilen değerine bağlıdır.
- [7-03]=1~24 olması durumunda, gerçek ikinci
ayar noktası kadar artırılmış birinci ayar
noktası ısıtma [7-03] olacaktır (maksimum
55°C'dir).
Bu şekilde ikinci ayar noktası ısıtma, birinci
ayar noktası ısıtma ile bağlantılanır.
- [7-03]=25~55 olması durumunda, gerçek ikinci
ayar noktası ısıtma [7-03]'e eşittir.

■

SP1

Birinci ayar noktası
kontağı

SP2

İkinci ayar noktası
kontağı

1 2 3 4
SP2

SP1

İkili ayar noktası kontrolü etkin kılındığında, ısıtma/
soğutma seçimi daima kullanıcı arabiriminden yapılmalıdır.
İstenmeyen durumların oluşmamasının sağlanması
montajcının sorumluluğudur.
Zeminden ısıtma devrelerine giden su sıcaklığının
ısıtma modunda hiçbir zaman aşırı yüksek olmaması
ya da soğutma modunda aşırı soğuk olmaması çok
önemlidir. Bu kurala uyulmaması yapıda hasarla ya da
konfor bozukluğu ile sonuçlanabilir. Örneğin soğutma
modunda zeminden ısıtma devrelerine giden suyun
aşırı soğuk olması durumunda zeminde yoğuşma
oluşabilir (çiğ noktası).
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■ [8-00] Minimum çalışma süresi: ısı pompası için hedeflenen
kullanım suyu sıcaklığına erişilmiş olsa bile (THP OFF), ısı
pompası kullanım suyu ısıtma modunun etkin olması
gereken minimum zaman aralığını belirler.
■ [8-01] Maksimum çalışma süresi: ısı pompası için hedeflenen
kullanım suyu sıcaklığına henüz erişilmemiş olsa bile
(THP OFF), ısı pompası kullanım suyu ısıtma modunun etkin
kılınabileceği maksimum zaman aralığını belirler.
Gerçek maksimum çalışma süresi dış sıcaklığa bağlı olarak
otomatikman [8-01] ile [8-01]+[8-04] arasında değişecektir.
"[8-04]" sayfa 29 bölümündeki şekle bakın.
Ünite oda termostatı ile çalışmak üzere
yapılandırıldığında (bkz. "Oda termostatı montaj
konfigürasyonu" sayfa 22), maksimum çalışma
zamanlayıcının sadece hacim soğutma veya
hacim ısıtma talebi olduğu zaman dikkate
alınacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Oda
ısıtması veya oda soğutması için talep olmadığı
zaman, 'ısı pompası KAPALI sıcaklığına' (bkz.
saha ayarları [6] sayfa 27) erişilinceye kadar ısı
pompası tarafından kullanım suyu ısıtılması
sürdürülecektir. Oda termostatı takılmamışsa,
zamanlayıcı daima dikkate alınır.
■ [8-02] Yeniden çevrimi önleme zamanı: Isı pompasının iki
kullanım suyu ısıtma modu çevrimi arasında gereken
minimum süreyi belirler.
Gerçek çevrim karşıt süresi dış sıcaklığa bağlı olarak
otomatikman [8-02] ile 0 arasında değişecektir. "[8-04]"
sayfa 29 bölümündeki şekle bakın.

1
0

İkinci ayar noktası ya da birinci ayar noktsının
seçimi terminaller (X2M: 1, 2, 4) tarafından
belirlenir.
İkinci ayar noktası birinci ayar noktasına göre her
zaman önceliklidir.
X2M

NOT

'Kullanım suyu ısıtma modu zamanlayıcı' saha ayarları, minimum ve
maksimum kullanım suyu ısıtma sürelerini, ısı pompasının iki
kullanım suyu ısıtma çevrimi arasındaki minimum süreyi ve buster
ısıtıcı gecikme süresini belirler.

1
0
[8-00]
[8-01]
1

[8-02]

t

Isı pompası kullanım suyu ısıtma modu
(1 = etkin, 0 = etkin değil)

2

Isı pompası için sıcak su talebi (1 = talep var, 0 = talep yok)

t

Zaman

Dış hava sıcaklığı parametre [4-02] ayarının yapıldığı saha
ayarından daha yüksek ise, bu durumda parametre [8-01],
[8-02] ve [8-04] saha ayarları dikkate alınmaz.
■ [8-03] Buster ısıtıcı gecikme süresi: ısı pompası kullanım
suyu ısıtma modu etkin olduğunda buster ısıtıcı çalışmasının
başlama gecikme süresini belirler.
■

Isı pompası kullanım suyu ısıtma modunda
etkin olduğunda, buster ısıtıcının gecikme
süresi [8-03]'tür.

■

Isı pompası kullanım suyu ısıtma modunda
etkin olmadığında, gecikme süresi 20 dak'dır.

■

Gecikme zamanlayıcı buster ısıtıcı AÇIK
sıcaklığından (TBH ON) başlar
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■ [8-04] İlave çalışma süresi [4-02]/[F-01]: [4-02] veya [F-01]
dış sıcaklıkta maksimum çalışma süresine ek olarak ilave
çalışma süresini belirler. Aşağıdaki şekle bakın.

1
4

0

Isıtma

Soğutma

1

t

t

0

[8-01]+
[8-04]

[8-01]+
[8-04]

3

1

[8-02]

[8-02]

0

[8-01]

[8-01]

1

0

0

[5-03]

[4-02]

t

[8-03]

2

Isı pompası kullanım suyu ısıtma modu
(1 = etkin, 0 = etkin değil)

3

Buster ısıtıcı için sıcak su talebi (1 = talep var, 0 = talep yok)

4

Isı pompası için sıcak su talebi (1 = talep var, 0 = talep yok)

t

Zaman

TA

yeniden çevrimi önleme zamanı
maksimum çalışma süresi

[8-04]'ün tam avantajı [4-03] ayarı 1 değilse gerçekleşir.
[9] Isıtma ve soğutma ayar noktası aralıkları

■

Buster ısıtıcı gecikme süresine karşı maksimum
çalışma süresini uyarlayarak enerji verimi ile ısıtma
süresi arasında isteğe bağlı bir denge bulunabilir.

■

Ancak, buster ısıtıcı gecikme süresi çok yüksek
ayarlanırsa, kullanım sıcak suyu modunun talep
edilmesi üzerine kullanım suyunun ayar sıcaklığına
erişmesi uzun bir süre alabilir.

■

35°C

Ortam (dış) sıcaklığı

t

Buster ısıtıcı çalışması (1 = etkin, 0 = etkin değil)

[F-01]

Zaman

TA

1

0
TA

[8-03]'ün amacı kullanım suyu ısıtma modunda ısı
pompası çalışma zamanına göre buster ısıtıcıyı
geciktirmektir.

■

Ayar [8-03] sadece ayar [4-03]=1 ise anlamlıdır. Ayar
[4-03]=0/2/3 kullanım suyu ısıtma modunda ısı
pompası çalışma zamanına göre buster ısıtıcıyı
otomatik olarak sınırlar.

■

[8-03] değerinin maksimum çalışma süresi [8-01] ile
daima ilintili olmasına dikkat edin.

Örnek: [4-03]=1
Enerji tasarruf ayarları

Çabuk ısıtma ayarları
(varsayılan)

[8-01]

20~60 dak

30 dak

[8-03]

[8-01] + 20 dak

20 dak

Bu saha ayarının amacı, kullanıcıyı hatalı (yani, çok sıcak veya çok
soğuk) bir çıkış suyu sıcaklığı seçmekten alıkoymaktır. Bu yüzden,
kullanıcıya sunulan ısıtma sıcaklık ayar noktası sahası ile soğutma
sıcaklık ayar noktası sahası yapılandırılabilir.
İKAZ
■

Zeminden ısıtma uygulamasında, ısıtma işletimindeki
maksimum çıkış suyu sıcaklığının zeminden ısıtma
tesisatı teknik özelliklerine göre sınırlandırılması
önemlidir.

■

Zeminden
soğutma
uygulamasında,
zeminde
yoğuşma olmaması için soğutma işletimindeki
minimum çıkış suyu sıcaklığının (parametre [9-03]
saha ayarının) 16~18°C ile sınırlandırılması önemlidir.

■ [9-00] Isıtma ayar noktası üst sınır: ısıtma işletimi için
maksimum çıkış suyu sıcaklığı.
■ [9-01] Isıtma ayar noktası alt sınır: ısıtma işletimi için
minimum çıkış suyu sıcaklığı.
■ [9-02] Soğutma ayar noktası üst sınır: soğutma işletimi için
maksimum çıkış suyu sıcaklığı.
■ [9-03] Soğutma ayar noktası alt sınır: soğutma işletimi için
minimum çıkış suyu sıcaklığı.
■ [9-04] Hedef aşma ayarı: kompresör durmadan önce su
sıcaklığının ayar sıcaklığı üzerinde ne kadar yükselebileceğini belirler. Bu fonksiyon sadece ısıtma modunda
uygulanabilir.

EKHBH/X008BA

Hava su tipi ısı pompa sistemi iç ünitesi
4PW54185-6B

Montaj kılavuzu

29

[C] EKRP1HB dijital I/O PCB ayarı
Güneş enerjisi öncelik modu
■ [C-00] Güneş enerjisi öncelik modu: EKSOLHW güneş enerji
sistemi adaptasyon kiti hakkında bilgi için, kitin montaj
kılavuzuna bakın.

■

Düşük dış hava sıcaklığında ayar [4-03]=0/2 ile
ikisi birden çalışmanın birlikte gerçekleşmesi,
kullanım sıcak suyu yetmezliğine yol açabilir.

■

İkisi birden çalışma fonksiyonunun kullanım suyu
ısıtma modu üzerinde bir etkisi yoktur. Kullanım
sıcak suyu yine ve sadece iç ünite tarafından
ısıtılır.

■

Yardımcı kazanın izin sinyali EKRP1HB (dijital
I/O PCB) üzerindedir. X1, X2 kontağı etkin
kılındığında kapanır, etkisiz kılındığında ise açılır.
Bu kontağın şemadaki konumu için şekle bakın.

Alarm çıkış mantığı

[C-01]

Alarm

Alarm yok

Üniteye güç
beslemesi yok

0
(varsayılan)

Kapalı çıkış

Açık çıkış

Açık çıkış

1

Açık çıkış

Kapalı çıkış

Açık çıkış

X1 X2 X3 X4

■ [C-01] Alarm çıkış mantığı: EKRP1HB dijital I/O PCB'sindeki
alarm çıkışının matığını belirler.
[C-01]=0, bir alarm oluştuğunda alarm çıkışına güç gelecektir
(varsayılan).
[C-01]=1, bir alarm oluştuğunda alarm çıkışına güç
verilmeyecektir. Saha ayarı, bir alarmın saptanması ile ünite
enerjisindeki bir kesilmenin saptanması arasındaki farkın
ayırt edilmesine imkan tanır.

X2M

OFF ON

SS1

X1M

İkisi birden çalışma
Sadece yardımcı kazanı bulunan kurulumlar için geçerlidir
(dönüşümlü işletim, paralel bağlı). Bu fonksiyonun amacı —dış
sıcaklığa bağlı olarak— hacim ısıtmayı hangi ısıtma kaynağının
sağlayabileceğini/sağlayacağını belirlemektir, Daikin iç ünite veya
yardımcı kazan.
"İkisi birden çalışma" saha ayarı yalnız iç ünite hacim ısıtma işletimi
ve yardımcı kazan izin sinyali için geçerlidir.
"İkisi birden çalışma" fonksiyonu etkin kılındığında, dış sıcaklık "ikisi
birden çalışma AÇIK sıcaklığı" altına düştüğü ve yardımcı kazanın
izin sinyali etkinleştiği zaman hacim ısıtma işletimindeki iç ünite
otomatik olarak duracaktır.
"İkisi birden çalışma" fonksiyonu etkisiz kılındığında, tüm dış
sıcaklıklarda (çalışma aralıklarına bakın) iç ünite tarafından hacim
ısıtma yapılması mümkündür ve yardımcı kazanın izin sinyali her
zaman etkisiz kılınmıştır.
■ [C-02] İkisi birden çalışma statüsü: ikisi birden çalışmanın
etkin (1) ya da etkisiz (0) kılındığını belirler.
■ [C-03] İkisi birden çalışma AÇIK sıcaklığı: altına
düşüldüğünde yardımcı kazan izin sinyalinin etkinleşeceği
(kapalı, EKRP1HB üzerinde KCR) ve iç ünite tarafından
yapılan hacim ısıtmanın durdurulacağı dış sıcaklığı belirler.
■ [C-04] İkisi birden çalışma tepki gecikmesi: ikisi birden
çalışma AÇIK sıcaklığı ile ikisi birden çalışma KAPALI
sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkını belirler.
İzin sinyali X1–X2 (EKRP1HB)
kapalı
[C-04]

açık
[C-03]
TA

TA

Dış sıcaklık

İKAZ
İkisi birden çalışma fonksiyonu etkin kılındığında
uygulama 5'te belirtilen tüm kurallara uymayı ihmal
etmeyin.
Bu kurala uyulmaması sonucunda doğabilecek
hasarlardan Daikin sorumlu olmayacaktır.

YC Y1 Y2 Y3 Y4
[D] İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı/Hava durumuna bağlı
yerel öteleme değeri
İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı
■ [D-00] Isıtıcıların kapatılması: Elelktrik şirketinin indirimli
elektrik tarife sinyali alındığında hangi ısıtıcıların
kapatılacağını belirler.
[D-01]=1 veya 2 ve elektrik şirketinin indirimli elektrik tarife
sinyali alınıyorsa, aşağıdaki cihazlar kapatılacaktır:
[D-00]

Kompresör

Yardımcı ısıtıcı

Buster ısıtıcı

0
(varsayılan)

Zorunlu kapama

Zorunlu
kapama

Zorunlu kapama

1

Zorunlu kapama

Zorunlu
kapama

İzin verilir

2

Zorunlu kapama

İzin verilir

Zorunlu kapama

3

Zorunlu kapama

İzin verilir

İzin verilir

[D-00] ayarlar 1, 2 ve 3 sadece indirimli elektrik
tarifesi güç kaynağı tipinin güç beslemesinin
kesintiye uğramadığı tipte olması halinde
anlamlıdır,
■ [D-01] İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağına ünite
bağlantısı: Dış ünitenin indirimli elektrik tarifesi güç
kaynağına bağlı olup olmadığını belirler.
[D-01]=0 ise, ünite normal bir güç kaynağına bağlıdır
(varsayılan değer).
[D-01]=1 veya 2 ise, ünite indirimli bir elektrik tarifesi güç
kaynağına bağlıdır. Bu durumda kablo bağlantıları "İndirimli
elektrik tarifesi güç kaynağına bağlantı" sayfa 19 kısmında
açıklandığı gibi özel montaj gerektirir.
Elektrik şirketi tarafından indirimli elektrik tarife sinyali
gönderildiği anda parametre [D-01]=1 olduğunda, bu kontak
açılacak ve ünite zorunlu kapama moduna girecektir(1).
Elektrik şirketi tarafından indirimli elektrik tarife sinyali
gönderildiği anda parametre [D-01]=2 olduğunda, bu kontak
kapanacak ve ünite zorunlu kapama moduna girecektir(2).

(1) Sinyal tekrar yayınlandığında, gerilimsiz kontak kapanacak ve ünite işletimi
yeniden başlayacaktır. Bu nedenle otomatik yeniden başlatma fonksiyonunun
etkin halde bırakılması önemlidir. Bkz. "[3] Otomatik yeniden başlatma" sayfa 25.
(2) Sinyal tekrar yayınlandığında, gerilimsiz kontak açılacak ve ünite işletimi yeniden
başlayacaktır. Bu nedenle otomatik yeniden başlatma fonksiyonunun etkin halde
bırakılması önemlidir. Bkz. "[3] Otomatik yeniden başlatma" sayfa 25.
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Hava durumuna bağlı yerel öteleme değeri

[F] Opsiyon kurulumu

Hava durumuna bağlı yerel öteleme değeri saha ayarı, sadece hava
durumuna bağlı ayar noktasının (bkz. saha ayarı "[1] Hava durumuna
bağlı ayar noktası (yalnız ısıtma işletimi)" sayfa 24) seçilmesi
durumunda geçerlidir.

Pompa işletimi

■ [D-03] Hava durumuna bağlı yerel öteleme değeri: hava
durumuna bağlı ayar noktasının 0°C dış hava sıcaklığı
etrafındaki öteleme değerini belirler.
Tt

Pompa işletimi saha ayarı, pompa çalışma mantığına sadece SS2-3
DIP anahtarı OFF olduğunda uygulanır.
Pompa işletim fonksiyonu etkisiz kılındığında, dış sıcaklık [4-02] ile
ayarlanan sıcaklığın üstüne çıktığı zaman veya [F-01] ile ayarlanan
sıcaklığın altına düştüğü zaman pompa duracaktır. Pompa işletimi
etkin kılındığında, pompa işletimi tüm dış sıcaklıklarda mümkündür.
Bkz. "Pompa işletim konfigürasyonu" sayfa 22.
■ [F-00] Pompa işletimi: pompa işletim fonksiyonunun etkin (1)
ya da etkisiz(0) kılındığını belirler.

[1-02]
local shift value

Hacim soğutma izni
■ [F-01] Hacim soğutma izin sıcaklığı: altına düşüldüğünde
hacim soğutmanın kapatılacağı dış sıcaklığı belirler.

range

[1-03]

[1-00]

0°C

[1-01]

Tt

Hedef su sıcaklığı

TA

Dış sıcaklık

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

Bu fonksiyon hacim ısıtma seçildiğinde yalnız
EKHBX için geçerlidir.

TA

Alt plaka ısıtıcı kontrolü
Yalnız ERLQ dış üniteye sahip kurulumlarda veya opsiyonel alt plaka
ısıtıcı kitinin takılı olması durumunda geçerlidir.

Aralık
Yerel öteleme değeri
Hava durumuna bağlı ayar noktası [1] için uygulanabilir
saha ayarı

[D-03]

Dış sıcaklık aralığı (TA)

Yerel öteleme değeri

0

—

—

1

–2°C~2°C

2
3

–4°C~4°C

4

2

■ [F-02] Alt plaka ısıtıcı AÇIK sıcaklığı: düşük dış hava
sıcaklıklarında dış ünitenin alt plakasında buzlanma oluşmasını önlemek için altına düşüldüğünde alt plaka ısıtıcının
iç ünite tarafından etkinleştirileceği dış sıcaklığı belirler.
■ [F-03] Alt plaka ısıtıcı tepki gecikmesi: alt plaka ısıtıcı AÇIK
sıcaklığı ile alt plaka ısıtıcı KAPALI sıcaklığı arasındaki
sıcaklık farkını belirler.
Alt plaka ısıtıcı

4

AÇIK

2

[F-03]

4

KAPALI

[E] Ünite bilgisi okuma
■ [E-00] Yazılım sürümünün okunması (örnek: 23)

TA

[F-02]
TA

Dış sıcaklık

■ [E-01] EEPROM sürümünün okunması (örnek: 23)
■ [E-02] Ünite model tanımlamasının okunması (örnek: 11)

İKAZ

■ [E-03] Sıvı soğutucu sıcaklığının okunması

Alt plaka ısıtıcı X14A aracılığıyla kontrol edilir. [F-04]
ayarının doğru yapıldığından emin olun.

■ [E-04] Giriş suyu sıcaklığının okunması
NOT

[E-03] ve [E-04] okumaları sürekli biçimde
yenilenmez. Sıcaklık okumaları sadece saha ayarı
birinci kodları tekrar döngülendikten sonra
güncellenir.

X14A işlevselliği
■ [F-04] X14A işlevselliği: X14A mantığının güneş enerji kit
modeli (EKSOLHW) EKHBH/X_AA/AB çıkış sinyaline mi (0)
yoksa alt plaka ısıtıcı çıkışına mı (1) uygun olduğunu belirler.
NOT

[F-04] saha ayarından bağımsız olarak, X3-X4 kontağı
(EKRP1HB) güneş enerji kit modeli (EKSOLHW) çıkış
sinyalinin mantığını izler. Bu kontağın şemadaki
konumu için aşağıdaki şekle bakın.

X1 X2 X3 X4

X2M

OFF ON

SS1

X1M

YC Y1 Y2 Y3 Y4
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Saha ayarları tablosu
Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı
Birinci İkinci
kod
kod

0

2

3

5

6

7

8

Kullanıcı izin seviyesi

Tarih

Değer

Aralık

Adım

Birim

3

2/3

1

—

00

Düşük ortam sıcaklığı (Lo_A)

–10

–20~5

1

°C

01

Yüksek ortam sıcaklığı (Hi_A)

15

10~20

1

°C

02

Düşük ortam sıcaklığında ayar noktası (Lo_TI)

40

25~55

1

°C

03

Yüksek ortam sıcaklığında ayar noktası (Hi_TI)

25

25~55

1

°C

Fri

Mon~Sun,
Hepsi

—

—

Dezenfekte etme fonksiyonu
00

Çalışma aralığı

01

Durum

1
(AÇIK)

0/1

—

—

02

Başlama zamanı

23:00

0:00~23:00

1:00

saat

03

Ayar noktası

70

40~80

5

°C

04

Aralık

10

5~60

5

dak

0
(AÇIK)

0/1

—

—

Otomatik yeniden başlatma
Durum

Yardımcı/buster ısıtıcı çalışma ve hacim ısıtma kapanma sıcaklığı
00

Durum

1
(AÇIK)

0/1

—

—

01

Öncelik

0
(KAPALI)

0/1/2

—

—

02

Hacim ısıtma kapama sıcaklığı

35

14~35

1

°C

03

Buster ısıtıcı çalışması

3

0/1/2/3

—

—

04

Uygulanamaz

2

Salt okunur

—

—

1
(AÇIK)

0/1

—

—

Denge sıcaklığı ve hacim ısıtma öncelik sıcaklığı
00

Denge sıcaklığı durumu

01

Denge sıcaklığı

0

–15~35

1

°C

02

Hacim ısıtma öncelik durumu

0
(KAPALI)

0/1

—

—

03

Hacim ısıtma öncelik sıcaklığı

0

–15~20

1

°C

04

Kullanım suyu sıcaklığı için ayar noktası
düzeltmesi

10

0~20

1

°C

Isı pompası kullanım suyu ısıtma modu için DT (sıcaklık farkı)
00

Başlatma

2

2~20

1

°C

01

Durdurma

2

0~10

1

°C

Buster ısıtıcı için DT ve ikili ayar noktası kontrolü
00

Kullanım sıcak suyu kademe miktarı

0

0~4

1

°C

01

Tepki gecikmesi değeri buster ısıtıcı

2

2~40

1

°C

02

İkili ayar noktası kontrol statüsü

0

0/1

—

—

03

İkinci ayar noktası ısıtma

10

1~24 /
25~55

1

°C

04

İkinci ayar noktası soğutma

7

5~22

1

°C

Kullanım suyu ısıtma modu zamanlayıcı
00

Minimum çalışma süresi

5

0~20

1

dak

01

Maksimum çalışma süresi

30

5~60

5

dak

02

Yeniden çevrimi önleme zamanı

3

0~10

0,5

saat

03

Buster ısıtıcı gecikme süresi

50

20~95

5

dak

04

İlave çalışma süresi [4-02]/[F-01]

95

0~95

5

dak
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Değer

Hava durumuna bağlı ayar noktası

00
4

Tarih

Kullanıcı izin seviyesi
00

1

Ayar adı

Ön
tanım
değeri
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Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı
Birinci İkinci
kod
kod

9

D

E

F

Tarih

Değer

Tarih

Değer

Aralık

Adım

Birim

Isıtma ve soğutma ayar noktası aralıkları
00

Isıtma ayar noktası üst sınır

55

37~55

1

°C

01

Isıtma ayar noktası alt sınır

25

15~37

1

°C

02

Soğutma ayar noktası üst sınır

22

18~22

1

°C

03

Soğutma ayar noktası alt sınır

5

5~18

1

°C

1

1~4

1

°C

04
C

Ayar adı

Ön
tanım
değeri

(a)

Hedef aşma ayarı

EKRP1HB dijital I/O PCB ayarı
00

Güneş enerjisi öncelik modu ayarı

0

0/1

1

—

01

Alarm çıkış mantığı

0

0/1

—

—

02

İkisi birden çalışma statüsü

0

0/1

—

—

03

İkisi birden çalışma AÇIK sıcaklığı

0

–25~25

1

°C

04

İkisi birden çalışma tepki gecikmesi

3

2~10

1

°C

0

0/1/2/3

—

—

0
(KAPALI)

0/1/2

—

—

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı/hava durumuna bağlı yerel öteleme değeri
00

Isıtıcıların kapatılması

01

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağına ünite
bağlantısı

02

Uygulanamaz. Varsayılan değeri değiştirmeyin.

0

—

—

—

03

Hava durumuna bağlı yerel öteleme değeri

0

0/1/2/3/4

—

—

Ünite bilgisi okuma
00

Yazılım sürümü

Salt
okunur

—

—

—

01

EEPROM sürümü

Salt
okunur

—

—

—

02

Ünite model tanımlaması

Salt
okunur

—

—

—

03

Sıvı soğutucu sıcaklığı

Salt
okunur

—

—

°C

04

Giriş suyu sıcaklığı

Salt
okunur

—

—

°C

Opsiyon kurulumu
00

Pompa işletimi

0

0/1

—

—

01

Hacim soğutma izin sıcaklığı

20

10~35

1

°C

02

Alt plaka ısıtıcı AÇIK sıcaklığı

3

3~10

1

°C

03

Alt plaka ısıtıcı tepki gecikmesi

5

2~5

1

°C

04

X14A işlevselliği

1

0/1

—

—

(a) Güç AÇIK konuma getirildikten sonra yalnız ilk 3 dakikanın değiştirilmesi mümkündür.
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Test çalıştırması ve son kontrol

Bakım ve servis

Montajcı montajdan sonra iç ünitenin ve dış ünitenin doğru çalıştığını
onaylamak zorundadır.

Ünitenin optimal kullanılabilirliğinin sağlanması için, ünite ve saha
kablo tesisatı üzerinde düzenli aralıklarla bir takım kontrol ve
incelemelerin gerçekleştirilmesi gereklidir.

Son kontrol

Bu bakım işlemi, yerel teknisyeniniz tarafından yerine getirilmelidir.

Üniteyi açmadan önce aşağıdaki önerileri okuyun:

Aşağıda belirtilen bakım işlemlerini yerine getirmek için sadece iç
ünite mahfazasının çıkarılması gerekir. Bkz. "İç ünitenin açılması"
sayfa 9.

■

Eksiksiz montaj ve gerekli ayarların hepsi yerine getirildikten
sonra, ünitenin bütün ön panellerini kapatın ve iç ünite kılıfını
yerine takın.

■

Anahtar kutusunun servis paneli, bakım amacıyla yalnız ehliyetli
bir elektrikçi tarafından açılabilir.

Bakım faaliyetleri

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI

Test çalıştırma işletimi (manüel)

■

Herhangi bir bakım veya onarım faaliyetini
gerçekleştirmeden önce, her zaman besleme
panelindeki devre kesiciyi kapatın, sigortaları çıkarın
veya ünitenin koruma cihazlarını açın.

■

Herhangi bir bakım veya onarım çalışmasına
başlamadan önce, dış ünitenin güç beslemesinin de
kesildiğinden emin olun.

■

Yüksek voltaj riski dolayısıyla, güç beslemesi
kapatıldıktan sonra 10 dakika süreyle canlı parçalara
dokunmayın.

■

Kompresörün ısıtıcısı durma modunda bile çalışabilir.

■

Elektrik eleman kutusunun bazı kısımlarının sıcak
olduğuna lütfen dikkat edin.

■

İletken bir kısma dokunmadığınızdan emin olun.

■

İç üniteyi yıkamayın. Bu, elektrik çarpmalarına veya
yangına sebep olabilir.

■

Servis panelleri çıkarıldığında, kazara canlı parçalara
dokunma olasılığı yüksektir.
Montaj veya servis sırasında servis paneli
söküldüğünde üniteyi hiçbir zaman gözetimsiz
bırakmayın.

Gerektiğinde soğutma, ısıtma ve kullanım suyu ısıtmasının doğru
çalıştığını kontrol etmek için montajcı her an manüel olarak bir test
çalıştırma işlemi gerçekleştirebilir.

Prosedür
1

t simgesinin görüntülenmesi için z butonuna 4 kez basın.

2

İç ünite modeline bağlı olarak ısıtma işletimi, soğutma işletimi
veya her ikisi de aşağıda verildiği gibi test edilmelidir (hiçbir
eylem gerçekleştirilmediğinde, 10 saniye sonra veya z
butonuna bir kez basarak kullanıcı arabirimi normal moda
dönecektir):
•

•

•

3

Isıtma işletimini test etmek için h/c butonuna basın, bu
suretle h simgesi görüntülenir. Test çalıştırma işletimini
başlatmak için y butonuna basın.
Soğutma işletimini test etmek için h/c butonuna basın, bu
suretle c simgesi görüntülenir. Test çalıştırma işletimini
başlatmak için y butonuna basın.
Kullanım suyu ısıtma işletimini test etmek için v butonuna
basın. Test çalıştırma işlemi y butonuna basmadan
başlayacaktır.

30 dakika sonra veya ayar sıcaklığına ulaşıldığında test
çalıştırma işletimi otomatik olarak sona erecektir. Test çalıştırma
işletimi z butonuna bir kez basarak manüel olarak
durdurulabilir. Yanlış bağlantı veya arıza varsa, kullanıcı
arabiriminde bir hata kodu görüntülenecektir. Yoksa, kullanıcı
arabirimi normal işletime dönecektir.

4

Riske girmeyin!
Bakım yapmadan önce, statik elektriği gidermek ve baskı
devre kartını korumak için bir metal bir parçaya (stop
vanası gibi) elinizle dokunun.

Hata kodlarını çözmek için, bkz. "Hata kodları" sayfa 37.
TEHLİKE
Son çözülen hata kodunu görüntülemek için, z butonuna
1 kez basın. Normal moda dönmek için z butonuna tekrar
4 kez basın.
NOT

Dış üniteden kaynaklanan zorunlu bir işletim sürmekte
ise test çalıştırması yapılamaz. Zorunlu işletim bir test
işletimi sırasında başlatılırsa test işletimi yarıda
kesilecektir.

Borular sıcak olabileceği için çalıştırma sırasında ve
hemen sonrasında su borularına dokunmayın. Eliniz
yanabilir. Yaralanmanın önüne geçmek için boruların
normal sıcaklığa dönmesini bekleyin ya da uygun eldiven
takmayı ihmal etmeyin.

UYARI
■

Soğutucu boruları, kompresör ve diğer soğutucu
çevrim parçalarından akan soğutucunun durumuna
bağlı olarak borular sıcak veya soğuk olabileceği için
çalıştırma sırasında ve hemen sonrasında soğutucu
borularına
dokunmayın.
Soğutucu
borularına
dokunursanız elleriniz yanma ya da soğuk
ısırmasından zarar görebilir. Yaralanmanın önüne
geçmek için boruların normal sıcaklığa dönmesini
bekleyin ya da dokunmak zorundaysanız uygun
eldiven takmayı ihmal etmeyin.

■

Çalışma sırasında ve hemen sonrasında iç parçalara
(pompa, yardımcı ısıtıcı, vs.) dokunmayın.
İç parçalara dokunduğunuzda elleriniz yanabilir.
Yaralanmanın önüne geçmek için iç parçaların normal
sıcaklığa dönmesini bekleyin ya da dokunmak
zorundaysanız uygun eldiven takmayı ihmal etmeyin.
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Tarif edilen kontroller en azından yılda bir kez gerçekleştirilmelidir.
1

2

Sorun giderme

Su basıncı
Su basıncının 1 bar üzerinde olup olmadığını kontrol edin.
Gerekirse su ilave edin.

Bu bölüm, ünitede meydana gelebilecek belirli sorunların teşhis
edilmesi ve düzeltilmesi ile ilgili faydalı bilgiler verir.

Su filtresi

Bu sorun giderme işlemi ve ilgili düzeltici faaliyetler yalnız yerel
teknisyeniniz tarafından gerçekleştirilebilir.

Su filtresini temizleyin.
3

Su basıncı tahliye valfı
Valf üzerindeki kırmızı düğmeyi saat yönünün tersine
döndürerek basınç tahliye valfının doğru çalıştığını kontrol edin:
■ Tıkırdama sesi işitilmiyorsa yerel satıcınızla irtibat kurun.
■ Üniteden dışarıya su akması durumunda, önce su giriş ve
çıkış kesme vanalarının her ikisini de kapatın ve ardından
yerel satıcınızla irtibat kurun.

4

Yardımcı ısıtıcı kazanı yalıtım kılıfı
Yardımcı ısıtıcı kazanı yalıtım kılıfının yardımcı ısıtıcı kazanı
etrafına sıkıca tespit edilmiş olduğunu kontrol edin.

6

Sorun giderme işlem sırasına başlamadan önce, ünitede baştan
sona gözle muayene gerçekleştirin ve gevşek bağlantılar veya
kusurlu kablo bağlantıları gibi belirgin kusurları arayın.
TEHLİKE
Ünitenin anahtar kutusunda bir inceleme yaparken,
ünitenin ana şalterinin kapalı olduğundan daima emin olun.

Basınç boşaltma valfı hortumu
Basınç boşaltma valfı hortumunun suyu tahliye etmek üzere
uygun bir şekilde konumlandırıldığını kontrol edin.
Drenaj tava kiti (opsiyonel) takılmış ise basınç boşaltma valfı
hortum ucunun drenaj tavası içine yerleştirildiğinden emin olun.

5

Genel esaslar

Kullanım sıcak su deposu basınç boşaltma valfı (sahadan temin
edilir)

Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, onu eski durumuna
getirmeden önce üniteyi durdurun ve emniyet cihazının neden
harekete geçtiğini anlayın. Hiçbir durumda, emniyet cihazları
köprülenemez veya fabrika ayarı dışındaki bir değere değiştirilemez.
Sorunun kaynağı tespit edilemiyorsa, yerel satıcınızla görüşün.
Basınç boşaltma valfı doğru çalışmıyor ve değiştirilmesi gerekiyorsa,
üniteden su damlamasını önlemek için basınç boşaltma valfına takılı
olan esnek hortumun bağlantısını tekrar yapın!
Kullanım suyu ısıtması için isteğe bağlı güneş enerji
sistemi adaptasyon kiti ile ilgili sorun yaşandığında, bu
kitin montaj kılavuzundaki sorun giderme kısmına
bakın.

NOT

Yalnız kullanım sıcak su deposu bulunan kurulumlar için
geçerlidir.
Kullanım sıcak su deposu üzerindeki basınç boşaltma vanasının
doğru çalıştığını kontrol edin.
7

Kullanım sıcak su deposu buster ısıtıcı

TEHLİKE

Yalnız kullanım sıcak su deposu bulunan kurulumlar için
geçerlidir.

Borular sıcak olabileceği için çalıştırma sırasında ve
hemen sonrasında su borularına dokunmayın. Eliniz
yanabilir. Yaralanmanın önüne geçmek için boruların
normal sıcaklığa dönmesini bekleyin ya da uygun eldiven
takmayı ihmal etmeyin.

Özellikle kireçli suya sahip bölgelerde kullanım ömrünü uzatmak
için buster ısıtıcı üzerindeki kireç birikiminin temizlenmesi
önerilir. Bunu yapmak için kullanım sıcak su deposunu boşaltın,
buster ısıtıcıyı kullanım sıcak su deposundan çıkarın ve içinde
kireç sökücü bir ürün bulunan kovaya (veya benzerine) daldırıp
24 saat bekletin.
8

İç ünite anahtar kutusu

UYARI
■

Soğutucu boruları, kompresör ve diğer soğutucu
çevrim parçalarından akan soğutucunun durumuna
bağlı olarak borular sıcak veya soğuk olabileceği için
çalıştırma sırasında ve hemen sonrasında soğutucu
borularına
dokunmayın.
Soğutucu
borularına
dokunursanız elleriniz yanma ya da soğuk
ısırmasından zarar görebilir. Yaralanmanın önüne
geçmek için boruların normal sıcaklığa dönmesini
bekleyin ya da dokunmak zorundaysanız uygun
eldiven takmayı ihmal etmeyin.

■

Çalışma sırasında ve hemen sonrasında iç parçalara
(pompa, yardımcı ısıtıcı, vs.) dokunmayın.

■ Anahtar kutusunda baştan sona gözle muayene gerçekleştirin ve gevşek bağlantılar veya kusurlu kablo bağlantıları gibi
belirgin kusurları arayın.
■ Bir ommetre kullanarak K1M, K2M, K3M, K5M (yalnız
kullanım sıcak su deposu bulunan uygulamalar) ve K4M
kontaktörlerinin doğru çalıştığını kontrol edin. Bu
kontaktörlerin bütün kontakları açık konumda olmalıdır.

İç parçalara dokunduğunuzda elleriniz yanabilir.
Yaralanmanın önüne geçmek için iç parçaların normal
sıcaklığa dönmesini bekleyin ya da dokunmak
zorundaysanız uygun eldiven takmayı ihmal etmeyin.
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Belirti 5: Su basınç boşaltma valfı kaçırıyor

Genel belirtiler
Belirti 1: Ünite açılıyor (y LED'i yanıyor) ancak ünite beklendiği gibi
ısıtma veya soğutma yapmıyor
Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti
Valf üzerindeki kırmızı düğmeyi saat
yönünün tersine döndürerek basınç
tahliye valfının doğru çalıştığını
kontrol edin:

Düzeltme faaliyeti

Sıcaklık ayarı doru değildir.

Kumanda ayar noktasını kontrol
edin.

Su akışı çok düşük.

• Su devresindeki kesme vanalarının
hepsinin de tamamen açık olduğunu
kontrol edin.
• Su filtresinin temizlik gerektirip
gerektirmediğini kontrol edin.
• Sistemde hava olmadığından emin
olun (havayı alın).
• Manometrede yeterli su basıncı
olduğunu kontrol edin. Su basıncı
>1 bar olmalıdır (su soğuk)
• Pompa hız ayarının en yüksek hızda
olduğunu kontrol edin.
• Genleşme kabının bozuk
olmadığından emin olun.
• Su devresindeki direncin pompa için
çok yüksek olmadığını kontrol edin
(bkz. "Pompa hızının ayarlanması"
sayfa 23).

Tesisattaki su hacmi çok düşük.

Olası nedenler
Su basınç tahliye valfı çıkışını pislik
tıkamış.

Tesisattaki su hacminin gereken
minimum değerden fazla
olduğundan emin olun (bkz. "Su
hacminin ve genleşme tankı ön
basıncının kontrol edilmesi"
sayfa 14).

• Tıkırdama sesi işitilmiyorsa yerel
satıcınızla irtibat kurun.
• Üniteden dışarıya su akması
durumunda, önce su giriş ve çıkış
kesme vanalarının her ikisini de
kapatın ve ardından yerel satıcınızla
irtibat kurun.

n"
Belirti 6: Kullanıcı arabirimi, bazı butonlara basınca "n
gösteriyor
Olası nedenler
Yürürlükteki izin seviyesi basılan
butonun kullanımını engelleyecek
şekilde ayarlanmış.

Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti
Su sıcaklığının düşük olması
durumunda, sistem yardımcı ısıtıcıyı
kullanarak önce minimum su
sıcaklığına (15°C) erişir.
• Yardımcı ısıtıcı güç girişinin doğru
olduğunu kontrol edin.
• Yardımcı ısıtıcı termal sigortasının
kapalı olduğunu kontrol edin.
• Yardımcı ısıtıcı termal koruyucunun
devreye girmediğini kontrol edin.
• Yardımcı ısıtıcı kontaktörlerinin
bozuk olmadığını kontrol edin.

İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağı
ayarları ile elektrik bağlantıları
uyuşmuyor.

İndirimli elektrik tarife sinyali elektrik
şirketi tarafından gönderilmiş.

[D-01]=1 veya 2 ise, kablo
bağlantıları "İndirimli elektrik tarifesi
güç kaynağına bağlantı" sayfa 19
kısmında gösterildiği gibi özel montaj
gerektirir. Başka doğru bağlantılı
konfigürasyonlar da mümkündür,
ancak bu kendine özgü sahadaki
indirimli elektrik tarifesi güç kaynağı
tipi için özel olmalıdır.
Elektriğin geri gelmesini bekleyin.

"Kullanıcı izin seviyesi" saha ayarını
[0-00] değiştirin, bkz. "Saha ayarları"
sayfa 24.

Belirti 7: Düşük dış hava sıcaklıklarında hacim ısıtma kapasitesinde
eksiklik
Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Yardımcı ısıtıcı işletimi etkin değil.

"Yardımcı ısıtıcı işletim durumu"
saha ayarının [4-00] açık olduğunu
kontrol edin, bkz. "Saha ayarları"
sayfa 24.
Yardımcı ısıtıcı termal koruyucunun
devreye girip girmediğini kontrol edin
(sıfırlama butonunun yeri için bkz.
Ana elemanlar, "Yardımcı ısıtıcı
termal koruyucu" sayfa 10).
Buster ısıtıcı ile yardımcı ısıtıcının
aynı anda çalışacak şekilde
düzenlenip düzenlenmediğini kontrol
edin (saha ayarı [4-01], bkz. "Saha
ayarları" sayfa 24)
Yardımcı ısıtıcı termal koruyucu
sigortasının yanıp yanmadığını
kontrol edin (sıfırlama butonunun
yeri için bkz. "Ana elemanlar",
"Yardımcı ısıtıcı termal sigortası"
sayfa 10).

Yardımcı ısıtıcı denge sıcaklığı
doğru düzenlenmemiş.

Daha yüksek dış hava sıcaklığında
yardımcı ısıtıcıyı devreye sokmak
için 'denge sıcaklığı' saha ayarı
[5-01] değerini yükseltin.

Kullanım suyunu ısıtmak için çok
fazla ısı pompa kapasitesi
kullanılıyor (yalnız kullanım sıcak su
deposu bulunan kurulumlar için
geçerlidir).

'Hacim ısıtma öncelik sıcaklığı '
saha ayarlarının uygun bir şekilde
düzenlendiğini kontrol edin:

Belirti 2: Ünite açılıyor ancak, kompresör çalışmıyor (hacim ısıtma veya
kullanım suyu ısıtma)

Ünite çalışma sahasının dışında
başlatılmış (su sıcaklığı çok düşük).

Düzeltme faaliyeti

• 'Hacim ısıtma öncelik durumu' saha
ayarının [5-02] etkin kılındığından
emin olun.
• Daha yüksek dış hava sıcaklığında
buster ısıtıcı işletimini etkin kılmak
için 'hacim ısıtma öncelik sıcaklığı'
saha ayarını [5-03] yükseltin.

Belirti 3: Pompa ses yapıyor (kavitasyon)
Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Sistemde hava vardır.

Havayı alın.

Pompa girişindeki su basıncı çok
düşük.

• Manometrede yeterli su basıncı
olduğunu kontrol edin. Su basıncı
>1 bar olmalıdır (su soğuk).
• Manometrenin bozuk olmadığını
kontrol edin.
• Genleşme kabının bozuk olmadığını
kontrol edin.
• Genleşme kabı ön basınç ayarının
doğru olduğunu kontrol edin (bkz.
"Genleşme kabı ön yükleme
basıncının ayarlanması" sayfa 15).

Belirti 4: Su basıncı tahliye valfı açılıyor
Olası nedenler

Düzeltme faaliyeti

Genleşme kabı bozulmuştur.

Genleşme kabını değiştirin.

Tesisattaki su hacmi çok yüksek.

Tesisattaki su hacminin izin verilen
maksimum değerin altında
olduğundan emin olun (bkz. "Su
hacminin ve genleşme tankı ön
basıncının kontrol edilmesi"
sayfa 14).
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Hata kodları

Hata
kodu

Bir emniyet cihazı faaliyete geçtiğinde, kullanıcı arabirimi LED'i yanıp
sönecek ve bir hata kodu görüntülenecektir.

AA

Arıza nedeni

Düzeltme faaliyeti

Yardımcı ısıtıcı termik koruyucu
açık

Sıfırlama butonuna basarak
termik koruyucuyu sıfırlayın
(sıfırlama butonunun yeri için
bkz. "Ana elemanlar" sayfa 10)

Termik koruyucunun sıfırlama
butonunu kontrol edin.
Termik koruyucu ve kontrol
biriminin her ikisi de sıfırlanmış
ancak, AA hata kodu devam
ediyorsa, yardımcı ısıtıcı termik
sigortası yanmıştır.

Yerel satıcınıza başvurun.

Buster ısıtıcı termik koruyucu
açık (yalnız kullanım sıcak su
deposu bulunan kurulumlar için
geçerlidir)

Termik koruyucuyu sıfırlayın

İkincil termal koruyucu açık
(yalnız EKHWSU kullanım sıcak
su deposu takılan üniteler için
geçerlidir)

Termik koruyucuyu sıfırlayın

C0

Akış anahtarı arızası (pompa
durdurulmuşken akış anahtarı
kapalı kalır)

Akış anahtarının pislikle
tıkanmamış olduğunu kontrol
edin.

C4

Isı eşanjörü termistör arızası (ısı
eşanjörü sıcaklık termistörü
bozuk)

Yerel satıcınıza başvurun.

E1

Dış ünite PCB'si arızalı

Yerel satıcınıza başvurun.

E3

Anormal yüksek basınç

Ünitenin işletme değerleri içinde
çalıştığını kontrol edin (bkz.
"Teknik özellikler" sayfa 39).
Yerel satıcınıza başvurun.

E4

Alçak basınç sensörünün
harekete geçirilmesi

Ünitenin işletme değerleri içinde
çalıştığını kontrol edin (bkz.
"Teknik özellikler" sayfa 39).
Yerel satıcınıza başvurun.

E5

Kompresörde aşırı yük durumu

Ünitenin işletme değerleri içinde
çalıştığını kontrol edin (bkz.
"Teknik özellikler" sayfa 39).
Yerel satıcınıza başvurun.

E7

Fan kilitlenme arızası (fan
kilitlenmiş)

Fanın pislik tarafından
engellenmediğini kontrol edin.
Fan engellenmemiş olduğunda,
yerel satıcınızla irtibat kurun.

E9

Elektronik genleşme valfının
arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

EC

Kullanım suyu sıcaklığı çok
yüksek (>89°C)

• Elektrikli buster ısıtıcı
kontaktörünün kısa devre
yapmadığını kontrol edin.
• Kullanım sıcak suyu
termistöründen doğru değer
okunduğunu kontrol edin.

F3

Çok yüksek çıkış sıcaklığı (örn.
dış serpantin tıkanıklığı
yüzünden)

Dış serpantini temizleyin.
Serpantin temizse, yerel
satıcınızla irtibat kurun.

H3

Arızalı HPS sistemi

Yerel satıcınıza başvurun.

H9

Dış sıcaklık termistörü arızası
(dış sıcaklık termistörü bozuk)

Yerel satıcınıza başvurun.

HC

Kullanım sıcak su deposu
termistör arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

J1

Basınç sensörü arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

J3

Çıkış borusu termistör arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

J5

Emme borusu dış ünite termistör
arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

J6

Fan koil termistörü donma sezim
arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

J7

Fan koil termistörü ortalama
sıcaklık arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

J8

Sıvı borusu dış ünite termistör
arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

L4

Elektrik komponent arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

L5

Elektrik komponent arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

L8

Elektrik komponent arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

L9

Elektrik komponent arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

LC

Elektrik komponent arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

P1

PCB arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

P4

Elektrik komponent arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

Tüm hatalar ve düzeltme faaliyetlerinin bir listesi aşağıdaki tabloda
bulunabilir.
Üniteyi KAPATIP tekrar AÇARAK güvenliği ilk duruma getirin.
Üniteyi KAPATMA talimatı
Kullanıcı arayüz modu
(ısıtma/soğutma =)

Kullanım suyu
ısıtma modu (w)

v
y butonuna butonuna
basın
basın

AÇIK

AÇIK

1 kez

1 kez

AÇIK

KAPALI

1 kez

—

KAPALI

AÇIK

—

1 kez

KAPALI

KAPALI

—

—

Güvenliği ilk duruma getirmek için bu prosedürün başarılı olmaması
halinde, yerel satıcınızla temas kurun.
Hata
kodu

Arıza nedeni

Düzeltme faaliyeti

80

Giriş suyu sıcaklık termistörü
arızası (giriş suyu termistörü
bozulmuş)

Yerel satıcınıza başvurun.

81

Çıkış suyu sıcaklık termistör
hatası (çıkış suyu sıcaklık
termistörü bozulmuş)

Yerel satıcınıza başvurun.

89

Su ısı eşanjöründe donma
arızası (çok düşük su akışından
dolayı)

Bkz. hata kodu 7H.

Su ısı eşanjöründe donma
arızası (soğutucu eksikliğinden
dolayı)

Yerel satıcınıza başvurun.

Akış arızası (su akışı çok düşük
veya hiç su akışı yok, gerekli
olan minimum su akışı
12 l/dak'dır)

• Su devresindeki kesme
vanalarının hepsinin de
tamamen açık olduğunu kontrol
edin.
• Su filtresinin temizlik gerektirip
gerektirmediğini kontrol edin.
• Ünitenin işletme değerleri içinde
çalıştığını kontrol edin (bkz.
"Teknik özellikler" sayfa 39).
• Aynı zamanda bkz. "Su
doldurulması" sayfa 15.
• Sistemde hava olmadığından
emin olun (havayı alın).
• Manometrede yeterli su basıncı
olduğunu kontrol edin. Su
basıncı >1 bar olmalıdır (su
soğuk).
• Pompa hız ayarının en yüksek
hızda olduğunu kontrol edin.
• Genleşme kabının bozuk
olmadığından emin olun.
• Su devresindeki direncin pompa
için çok yüksek olmadığını
kontrol edin (bkz. "Pompa
hızının ayarlanması" sayfa 23).
• Bu hata buz çözme işletiminde
meydana gelirse (hacim ısıtma
veya kullanım suyu ısıtma
sırasında), yardımcı ısıtıcı güç
besleme kablo bağlantılarının
doğru yapıldığından ve
sigortaların yanmadığından
emin olun.
• Kullanım sıcak su deposunun
EKHWSU versiyonu takılmışsa,
depo anahtar kutusu içindeki
ilave termostat ayarının (≥50°C)
doğru olup olmadığını kontrol
edin.

7H

8H

A1
A5

İç ünitenin çıkış suyu sıcaklığı
çok yüksek (>65°C)

• Elektrikli yardımcı ısıtıcı
kontaktörünün kısa devre
yapmadığını kontrol edin.
• Çıkış suyu termistöründen doğru
değer okunduğunu kontrol edin.

İç ünite PCB'si arızalı

Yerel satıcınıza başvurun.

Çok düşük (soğutma işletimi
sırasında) ya da çok yüksek
(ısıtma işletimi sırasında)
soğutucu sıcaklığı (R3T
tarafından ölçülen)

Yerel satıcınıza başvurun.
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Hata
kodu

Arıza nedeni

PJ

Kapasite belirleme hatası

Yerel satıcınıza başvurun.

U0

Soğutucu arızası (soğutucu
kaçağından dolayı)

Yerel satıcınıza başvurun.

U2

Ana devre gerilim arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

U4

İletişim arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

U5

İletişim arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

U7

İletişim arızası

Yerel satıcınıza başvurun.

UA

İletişim arızası

Yerel satıcınıza başvurun.
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Teknik özellikler
Genel
Isıtma/soğutma modelleri (EKHBX)

Yalnız ısıtma modelleri (EKHBH)

Nominal kapasite
Teknik Verilere bakın
Teknik Verilere bakın

• soğutma
• ısıtma

Boyutlar Yük. x Gen. x Der.
Ağırlık
• makine ağırlığı
• işletme ağırlığı

922 x 502 x 361

922 x 502 x 361

46 kg
59 kg

46 kg
59 kg

1" MBSP(a)
hortum nipeli
Ø6,4 mm (1/4 inç)
Ø15,9 mm (5/8 inç)

1" MBSP(a)
hortum nipeli
Ø6,4 mm (1/4 inç)
Ø15,9 mm (5/8 inç)

10 l
3 bar

10 l
3 bar

su soğutmalı
3
Teknik verilere bakın
5,5 l
3 bar

su soğutmalı
3
Teknik verilere bakın
5,5 l
3 bar

+15~+50°C
+5~+22°C

+15~+50°C
—

–20~+25°C
+10~+43°C
–15~+35°C

–20~+25°C
—
–15~+35°C

Bağlantılar
• su giriş/çıkış
• su drenajı
• soğutucu sıvı tarafı
• soğutucu gaz tarafı

Genleşme kabı
• hacim
• maksimum çalışma basıncı (MWP)

Pompa
• tip
• hız sayısı

Ses basıncı seviyesi
İçinde bulunan su hacmi
Basınç boşaltma valfı su devresi
İşletme aralığı - su tarafı
• ısıtma
• soğutma

İşletme aralığı - hava tarafı
• ısıtma
• soğutma
• ısı pompası ile kullanım sıcak suyu
(a) MBSP = Erkek İngiliz Standart Boru

Elektrik özellikleri
Isıtma/soğutma modelleri (EKHBX)

Yalnız ısıtma modelleri (EKHBH)

Standart ünite (güç besleme dış ünite üzerinden)
• güç besleme

230 V 50 Hz 1P

Yardımcı ısıtıcı
• güç besleme
• maksimum çalışma akımı
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Bkz. "Yardımcı ısıtıcı güç beslemesinin bağlanması" sayfa 18
Bkz. "Yardımcı ısıtıcı güç beslemesinin bağlanması" sayfa 18
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