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LÆS FØLGENDE NØJE FØR INSTALLATIONEN.
OPBEVAR DENNE VEJLEDNING ET LET TILGÆNGELIGT STED FOR FREMTIDIG BRUG.
FORKERT INSTALLATION ELLER MONTERING AF
UDSTYRET ELLER TILBEHØRET KAN RESULTERE I
ELEKTRISK STØD, KORTSLUTNING, LÆKAGE, BRAND
ELLER ANDEN BESKADIGELSE AF UDSTYRET. BRUG
KUN TILBEHØR, SOM ER FREMSTILLET AF DAIKIN, DA
DET ER SPECIELT UDVIKLET TIL BRUG SAMMEN MED
UDSTYRET, OG LAD ALTID EN AUTORISERET
MONTØR FORETAGE MONTERINGEN.
ALLE HANDLINGER BESKREVET I DENNE VEJLEDNING SKAL UDFØRES AF EN AUTORISERET
TEKNIKER.
DU SKAL ANVENDE PASSENDE PERSONLIGT
BESKYTTELSESUDSTYR
(BESKYTTELSESHANDSKER,
SIKKERHEDSBRILLER…)
NÅR
DU
UDFØRER INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE ELLER
SERVICE PÅ ENHEDEN.
KONTAKT DAIKIN OG FÅ RÅD OG VEJLEDNING I
TILFÆLDE AF TVIVL OM MONTERING ELLER BRUG AF
UDSTYRET.
ENHEDEN BESKREVET I DENNE VEJLEDNING ER
UDELUKKENDE
BEREGNET
TIL
INDENDØRS
INSTALLATION OG TIL BRUG VED EN OMGIVENDE
TEMPERATUR MELLEM 4°C~35°C.
Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser
af den originale vejledning.
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INDLEDNING
Generel information
Vi takker for, at du har valgt at købe denne indendørsenhed.
Indendørsenheden er en del af luft-til-vand ERHQ eller ERLQ
varmepumperne. Disse enheder er beregnet til vægmontering og
indendørs installation. Se "Valg af installationssted" på side 12.
Enhederne kan kombineres med Daikin ventilationskonvektorer,
gulvvarmeinstallationer, lavtemperatur-radiatorer, Daikin vandvarmere til boliginstallationer og sæt til tilslutning af boligtekniske
varmtvandsinstallationer til solceller.
Varme-/køleenheder og enheder kun med opvarmning
Denne serie af enheder består af to hovedversioner: en varme-/køle
(EKHBX) version og en (EKHBH) version kun med opvarmning.
Begge versioner leveres med en integreret ekstra-varmer, som øger
varmekapaciteten, når udetemperaturen er lav. Ekstra-varmeren
anvendes også i tilfælde af defekt på udendørsenheden. Ekstravarmerne kan fås med en varmekapacitet på 3, 6 og 9 kW og med tre
forskellige specifikationer for strømforsyning – alt efter
varmekapaciteten.
Model indendørsenhed

EKHBH/X016BA

Indendørsenhed til luft-til-vand varmepumpesystem
4PW54187-4

Kapacitet ekstra-varmer

Ekstra-varmer
mærkespænding

EKHB*016BA3V3

3 kW

1x 230 V

EKHB*016BA6V3

6 kW

1x 230 V

EKHB*016BA6WN

6 kW

3x 400 V

EKHB*016BA9WN

9 kW

3x 400 V

EKHB*016BA6T1

6 kW

3x 230 V

EKHB*016BA9T1

9 kW

3x 230 V
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1

Muligt tilbehør
BEMÆRK

■

■

En ERLQ0*BA udendørsenhed kan kun sluttes til
en EKHBH/X016BA indendørsenhed (bundpladevarmer på udendørsenhed skal styres af
indendørsenhed).
En ERHQ0*BA udendørsenhed kan tilsluttes en
EKHBH/X016BA indendørsenhed eller en
EKHBH/X016AA/AB indendørsenhed (hvis en
bundpladevarmer er tilsluttet, se "Muligt tilbehør"
på side 2).

PH
3

EKBPHT16Y*

EKBPHTH16A

EKHBH/X016AA/AB

Mulig

Ikke tilladt

EKHBH/X016BA

Mulig

Mulig

Tilslutning til en strømforsyning med reduceret pris pr. kWh
Dette udstyr kan tilsluttes et system med strømforsyning med
reduceret pris pr. kWh. Der vil kun være fuld kontrol med enheden,
hvis strømforsyningen med reduceret pris pr. kWh er af en type, hvor
strømforsyningen ikke afbrydes. Der henvises til "Tilslutning til en
strømforsyning med reduceret pris pr. kWh" på side 19 for yderligere
detaljer.

4

Omfanget af denne manual

1

Denne installationsvejledning
håndtering, installation og
indendørsenheder.

2

BEMÆRK

TA
1

Varmepumpekapacitet

2

Påkrævet varmekapacitet (afhængigt af brugssted)

3

Ekstra varmekapacitet leveret af ekstra-varmeren

4

Balancetemperatur (kan ses på brugerinterfacet,
se "Brugsstedsindstillinger" på side 23)

TA

Omgivende (udendørs) temperatur

PH

Varmekapacitet

beskriver fremgangsmåden ved
tilslutning af alle EKHBH/X

Installation af ERHQ eller ERLQ varmepumpen
udendørs beskrives i installationsvejledning til
udendørsenheden.
Drift af indendørsenheden beskrives i indendørsenhedens betjeningsvejledning.

Modelidentifikation
Indendørsenhed
EK

HB

X

016

AA

3

V3

Varmtvandstank til boligtekniske installationer (ekstraudstyr)

Ekstra-varmer
mærkespænding:
V3 = 1P, 230 V
WN = 3P, 400 V
T1 = 3P, 230 V

Der kan tilsluttes en ekstra EKHW* varmtvandstank til boligtekniske
installationer med integreret 3 kW elektrisk hjælpevarmer til
indendørsenheden. Varmtvandstanken til boligtekniske installationer
fås i tre størrelser: 150, 200 og 300 liter. For yderligere oplysninger,
se installationsvejledningen vedr. varmtvandstanken til boligtekniske
installationer.

Kapacitet (kW) ekstra-varmer
Serie
Visning af varme-/kølekapacitet (kW)(a)

Sæt med afløbsbakke (ekstraudstyr)
Ved varme-/køleenheder (EKHBX) skal man installere EKHBDP
sættet med afløbsbakke.
For yderligere information om sættet med afløbsbakke, se
"Installation af EKHBDP sæt med afløbsbakke (kun EKHBX
modeller)" på side 13.
Sæt for tilslutning til solceller til varmtvandstank til boligtekniske installationer (ekstraudstyr)

X = opvarmning og køling
H = kun opvarmning
Hydroboks
Sæt til brug i Europa
(a) Se "Tekniske specifikationer" på side 39for præcise værdier.

Sæt med afløbsbakke (ekstraudstyr)
EK

HB

DP

150

Afløbsbakke

Få yderligere oplysninger om EKSOLHW-sættet for tilslutning til
solceller i sættets installationsvejledning.

Hydroboks
Sæt til brug i Europa

Sæt med digitalt I/O printkort (ekstraudstyr)
Der kan tilsluttes et ekstra EKRP1HB digitalt I/O printkort til
indendørsenheden, som muliggør:
■

TILBEHØR

output for fjernalarm

■

opvarmning/afkøling ON/OFF output

■

bivalent drift (tilladelses-signal for hjælpekedel)

Se indendørsenhedens betjeningsvejledning og installationsvejledningen til det digitale I/O printkort for at få yderligere
oplysninger.
Se lednings- eller tilslutningsdiagrammet vedrørende tilslutning af
dette printkort til enheden.
Sæt med fjerntermostat (ekstraudstyr)

Tilbehør leveret med indendørsenheden
Se figur 1
1

Installationsvejledning

2

Betjeningsvejledning

3

Spærreventil

4

Mærkat med ledningsdiagram (på indersiden af dækslet på
indendørsenheden)

5

Fastspændingsskrue til dæksel på indendørsenhed

Der kan tilsluttes en ekstra rumtermostat EKRTW, EKRTWA eller
EKRTR til indendørsenheden. Se installationsvejledningen
vedrørende rumtermostaten for at få yderligere oplysninger.

Installationsvejledning
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OM

SIKKERHED

Pas på
■

Forholdsreglerne nævnt nedenfor er opdelt i følgende fire typer. Alle
typer omhandler meget vigtige emner, så følg anvisningerne nøje.

Lokale og nationale krav vedr. modstand til jord skal overholdes.
Forbind ikke jordledningen med gas- eller vandrør,
lynafledere eller telefon-jordledninger.

Betydning for symbolerne FARE, ADVARSEL, PAS PÅ og
BEMÆRK.

Ufuldstændig jordforbindelse kan medføre elektrisk
stød.

FARE

■ Gasrør.
Der kan forekomme antændelse eller eksplosion i tilfælde af
gaslækage.

Angiver en umiddelbart farlig situation, som kan medføre
døden eller alvorlig tilskadekomst, hvis den ikke undgås.
ADVARSEL

■ Vandrør.
Hårde vinylrør er ikke effektive jordforbindelser.

Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre
døden eller alvorlig tilskadekomst, hvis den ikke undgås.

■ Lynafleder eller telefon-jordledning.
Den elektriske spænding kan stige unormalt i tilfælde af
lynnedslag.

PAS PÅ
Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre
mindre eller moderat tilskadekomst, hvis den ikke undgås.
Denne advarsel kan også gøre opmærksom på en
arbejdsmetode, der ikke er sikker.
BEMÆRK
Angiver situationer, hvor der alene kan forekomme uheld
med beskadigelse af udstyr eller ejendom.

Fare
■

Slå afbryderen fra, før du rører ved el-terminalerne.

■

Når servicepanelerne er fjernet, kan man let komme til at berøre
spændingsførende dele ved et uheld.
Hold altid øje med enheden ved installation eller service, når
servicepanelet er taget af.

■

Undgå at berøre vandrør, når enheden kører eller umiddelbart
efter standsning, da rørene kan være varme. Du kan få
forbrændinger på hænderne. For at undgå tilskadekomst skal du
lade rørene køle af til normal temperatur, eller du skal bære
passende beskyttelseshandsker.

■

Rør ikke ved afbrydere med våde fingre. Hvis man rører ved en
afbryder med våde fingre, kan man få elektrisk stød.

■

Sluk for al strømforsyning, før du berører elektriske dele.

Enheden skal jordforbindes.

■

Installér strømførende ledninger mindst 1 meter fra tv- eller
radioapparater for at undgå billedforstyrrelser eller støj.
(Afhængigt af radiobølgerne kan en afstand på 1 meter være
utilstrækkelig til at eliminere støjen.)

■

Skyl ikke enheden. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.

■

Installér ikke enheden på følgende steder:
■ Hvor der forekommer mineralolietåger, olieforstøvning eller
-damp.
Plasticdele kan nedbrydes og blive defekte, og dette kan
medføre vandlækage.
■ Hvor der dannes ætsende gas, såsom svovlholdig sur gas.
Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele kan
medføre kølemiddel-lækage.
■ Hvor der er opstillet maskiner, som udsender elektromagnetiske bølger.
Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet, hvilket
medfører at udstyret ikke virker korrekt.
■ Hvor der kan forekomme lækage af antændelige gasser, hvor
kulfiber eller antændeligt støv afgives til luften, eller hvor der
anvendes flygtige brændbare stoffer, såsom fortynder eller
benzin.
Disse gasser kan medføre brand.

Advarsel

■ Hvor luften er meget saltholdig.

■

Ødelæg plasticemballage og smid plasticposer væk, der har
været anvendt til emballering, så børn ikke får fat på dem.

■ Hvor spændingen svinger meget, som f.eks. på fabrikker.

Børn kan blive kvalt, hvis de leger med plasticposer.

■ Hvor der findes syreholdige eller alkaliske dampe.

■

Bortskaf emballeringsmaterialet forskriftsmæssigt. Man kan
stikke sig på eller komme til skade på emballeringsmateriale
såsom søm eller andre dele af metal eller træ.

■

Rør aldrig direkte ved kølemiddel, der trænger ud ved et uheld.
Dette kan medføre alvorlige sår på grund af forfrysninger.

■

Undgå at berøre kølerør, når enheden kører eller umiddelbart
efter standsning, da kølerørene kan være varme eller kolde, alt
efter tilstanden på det kølemiddel, der løber gennem rørene,
kompressoren og andre dele af kølekredsen. Dine hænder kan
blive forbrændte eller få forfrysninger, hvis du rører ved
kølerørene. For at undgå tilskadekomst skal rørene have tid til at
nå normal temperatur, eller du skal bære passende
beskyttelseshandsker, hvis du skal berøre dem inden.

■

Rør ikke ved dele inde i enheden (pumpe, ekstra-varmer osv.)
under og lige efter driften.

■ I køretøjer eller på skibe.

Du kan få forbrændinger på hænderne, hvis du berører dele
inde i enheden. For at undgå tilskadekomst skal delene inde i
enheden have tid til at nå normal temperatur, eller du skal bære
passende beskyttelseshandsker, hvis du skal berøre dem inden.
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EKSEMPLER

PÅ TYPISK ANVENDELSE

Anvendelsesområde 2

Anvendelseseksemplet nedenfor er udelukkende beskrivende.

Anvendelsesområde 1
Udelukkende rumopvarmning
indendørsenheden.

med

rumtermostaten

Udelukkende rumopvarmning uden en rumtermostat tilsluttet
indendørsenheden. Temperaturen i hvert rum styres af en ventil i hver
vandkreds. Varmt vand til boligen leveres gennem varmtvandstanken
til boligtekniske installationer, der er tilsluttet indendørsenheden.

tilsluttet

1

2

3

4

5

8

6
T1

2

3

4

9
T3

M

T
1

T2

5

M1

6

11 12

7

M2

M3

FHL1
FHL2
FHL3
10

FHL1

7

FHL2
FHL3
1

Udendørsenhed

6

Kollektor (medfølger
ikke)

2

Indendørsenhed

7

Spærreventil

3

Varmeveksler

4
5

Pumpe
Spærreventil

FHL1..3
T

Varmekreds gulv
Rumtermostat
(ekstraudstyr)

1

Udendørsenhed

2

Indendørsenhed

3
4
5

Spærreventil

6

Kollektor
(medfølger ikke)

T1..3

Individuel rumtermostat
(ekstraudstyr)

7

Spærreventil

M1..3

8

Motordrevet
3-vejsventil (leveres
sammen med
varmtvandstanken
til boligtekniske
installationer)

Individuel motordreven
ventil til styring af kreds
FHL1 (medfølger ikke)

9

Omløbsventil
(medfølger ikke)

Pumpedrift og rumopvarmning
Når en rumtermostat (T) er tilsluttet indendørsenheden, kører
pumpen (4), når rumtermostaten giver signal om rumopvarmning, og
udendørsenheden starter for at opnå target-vandtemperatur på
afgangsvandet, som indstillet på brugerinterfacet.
Når rumtemperaturen er over det indstillede punkt på termostaten,
standser udendørsenheden og pumpen.
Husk at tilslutte termostatens ledninger til de korrekte
terminaler (se "Tilslutning af termostatens kabel" på
side 18) og at konfigurere DIP-omskifterens vippeafbrydere korrekt (se "Indstilling af installation med
rumtermostat" på side 21).

10

Varmtvandstank til boligtekniske installationer
(ekstraudstyr)

Varmeveksler

11

Hjælpevarmer

Pumpe

12

Varmevekslerspole

FHL1..3

Varmekreds gulv

Pumpedrift
Når der ikke er tilsluttet en termostat til indendørsenheden (2), kan
pumpen (4) indstilles til at køre, enten så længe som indendørsenheden kører, eller indtil vandtemperaturen er opnået.
BEMÆRK

Man kan se detaljer om indstilling af pumpen under
"Indstilling af pumpedrift" på side 22.

Rumopvarmning
Udendørsenheden (1) vil køre for at opnå target-vandtemperatur på
afgangsvandet, som indstillet på brugerinterfacet.
BEMÆRK

Når cirkulationen i hvert rums varmekreds (FHL1..3) er
styret af fjernstyrede ventiler (M1..3), er det vigtigt at
der monteres en omløbsventil (9) for at undgå, at
flowkontaktens sikkerhedsindretning aktiveres.
Omløbsventilen skal vælges, så minimum vandflow
altid er sikret, som nævnt under "Vandrør" på side 13.
Det anbefales, at man vælger en omløbsventil styret af
trykforskellen.

Installationsvejledning
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Opvarmning af vand til boliger

Pumpedrift og rumopvarmning og -køling

Når opvarmning af vand til boliger er aktiveret (enten manuelt af
brugeren, eller automatisk via timer-indstilling), opnås targettemperaturen på vandet til boliger gennem en kombineret
anvendelse af varmevekslerspolen og den elektriske ekstra-varmer.

Alt efter sæson kan kunden vælge køling eller opvarmning på rumtermostaten (T). Dette valg er ikke muligt gennem brugerinterfacet.

Når boligvandtemperaturen er under det brugerdefinerede
indstillingspunkt, kan 3-vejs-ventilen aktiveres for at opvarme vandet
til boligen med varmepumpen. Hvis der er stort behov for varmt vand
til boliger, eller hvis temperaturen på det varme vand til boliger er
indstillet højt, kan hjælpevarmeren (11) levere ekstra opvarmning.

Når opvarmning /køling af rum forespørges af rumtermostaten (T),
starter pumpen og indendørsenheden (2) skifter til "opvarmning"/
"køling". Udendørsenheden (1) starter for at opnå targettemperatur
på afgangsvandet, koldt/varmt.
I tilfælde af køling lukker 2-vejs-ventilen (13) for at hindre, at koldt
vand løber gennem varmekredsene i gulvet (FHL).
BEMÆRK

Husk at tilslutte termostatens ledninger til de korrekte
terminaler (se "Tilslutning af termostatens kabel" på
side 18) og at konfigurere DIP-omskifterens vippeafbrydere korrekt (se "Indstilling af installation med
rumtermostat" på side 21).

BEMÆRK

Der er forskellig ledningsføring for 2-vejs-ventilen (13)
ved en NC (normalt lukket) ventil og en NO (normalt
åben) ventil! Man skal tilslutte de rigtige terminalnumre
som vist på ledningsdiagrammet.

Indendørsenheden kan indstilles, således at vandet til
boligen ved lav udetemperatur kun opvarmes af
hjælpevarmeren. Dette sikrer, at varmepumpens fulde
kapacitet er til rådighed for rumopvarmning.

BEMÆRK

Detaljer om indstilling af varmtvandstanken til boligtekniske installationer ved lav udetemperatur ses
under
"Brugsstedsindstillinger"
på
side 23,
brugsstedsindstillinger [5-02] til [5-04].

Anvendelsesområde 3
Køling og opvarmning af rum med en rumtermostat indstillet til
opvarmning/køling tilsluttet indendørsenheden. Opvarmning sker
gennem kredse for gulvvarme og ventilationskonvektorer. Køling sker
udelukkende gennem ventilationskonvektorer.
Varmt vand til boligen leveres gennem varmtvandstanken til
boligtekniske installationer, der er tilsluttet indendørsenheden.

ON/OFF indstillingen for opvarmning/køling foretages af
rumtermostaten og kan ikke foretages via brugerinterfacet på
indendørsenheden.
Opvarmning af vand til boliger
Opvarmning af vand til boligen
"Anvendelsesområde 2" på side 4.

er

beskrevet

under

6

Anvendelsesområde 4
Køling og /opvarmning af rum uden en rumtermostat tilsluttet
indendørsenheden, men med en rumtermostat kun til opvarmning,
som styrer gulvvarme og en køle-/varmetermostat (indstillet til
opvarmning/køling), der styrer ventilationskonvektorerne. Opvarmning sker gennem kredse for gulvvarme og ventilationskonvektorer.
Køling sker udelukkende gennem ventilationskonvektorer.

T
FCU1
1

2

3

4

5

8

13

FCU2

6

9

FCU3
M

M

T4

T5
T6

7

11 12

FCU1

FHL1
FHL2

FCU2

T

FHL3
1

2

3

4

5

13

FCU3
6

14

10
M

1

Udendørsenhed

2

Indendørsenhed

10

Varmtvandstank til boligtekniske installationer
(ekstraudstyr)

3
4

Varmeveksler

11

Hjælpevarmer

Pumpe

12

Varmevekslerspole

5

Spærreventil

13

6

Kollektor
(medfølger ikke)

Motordreven 2-vejsventil (medfølger ikke)

7

Spærreventil

FCU1..3

Ventilationskonvektor
(ekstraudstyr)

8

Motordrevet
3-vejsventil (leveres
sammen med
varmtvandstanken
til boligtekniske
installationer)

FHL1..3

Varmekreds gulv

T
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7

M

FHL1
FHL2
FHL3

Rumtermostat med
varme-/kølekontakt
(ekstraudstyr)
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1

Udendørsenhed

2

Indendørsenhed

3

Varmeveksler

4

Pumpe

5

Spærreventil

6

Kollektor
(medfølger ikke)

7

Spærreventil

9

Omløbsventil
(medfølger ikke)

13

Motordreven 2-vejsventil til blokering af
kredse for gulvvarme
under køling
(medfølger ikke)

14

Motordreven 2-vejsventil til aktivering af rumtermostat (medfølger
ikke)

FCU1..3

Ventilationskonvektor
med termostat
(ekstraudstyr)

FHL1..3

Varmekreds gulv

T

T4..6

Rumtermostat kun
opvarmning
(ekstraudstyr)
Individuel rumtermostat
til rum opvarmet/kølet af
ventilationskonvektor
(ekstraudstyr)

Pumpedrift
Når der ikke er tilsluttet en termostat til indendørsenheden (2), kan
pumpen (4) indstilles til at køre, enten så længe som indendørsenheden kører, eller indtil vandtemperaturen er opnået.
BEMÆRK

Anvendelsesområde 5
Rumopvarmning med en hjælpekedel (skiftende drift)
Rumopvarmning, enten med Daikin indendørsenheden eller med en
hjælpekedel tilsluttet systemet. En hjælpekontakt eller en EKHB*
kontakt styret indendørs kan bestemme, om EKHB* indendørsenheden eller kedlen skal køre.
Hjælpekontakten kan eksempelvis være en udendørs temperaturstyret termostat, en elektrisk tarifkontakt, en manuelt styret kontakt
osv. Se "Ledningsføring på brugsstedet, konfiguration A" på side 7.
Den indendørs styrede EKHB* kontakt (også benævnt "adgangssignal for hjælpekedlen") styres af udetemperaturen (termomodstand
på udendørsenheden). Se "Ledningsføring på brugsstedet,
konfiguration B" på side 7.
Bivalent drift er kun mulig ved rumopvarmning, ikke ved opvarmning
af vand til boligen. I denne opsætning leveres varmt vand til boligen
altid af varmtvandstanken til boligtekniske installationer, som er
tilsluttet Daikin indendørsenheden.
Hjælpekedlen skal integreres i rørføringen og tilsluttes ledningerne
på opstillingsstedet jfr. tegningerne nedenfor.

Man kan se detaljer om indstilling af pumpen under
"Indstilling af pumpedrift" på side 22.

PAS PÅ
■

Du skal sikre dig, at kedlen og indbygningen af kedlen
i systemet sker i henhold til relevante EUbestemmelser og relevant national lovgivning.

■

Daikin kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt eller ikkesikker installation i kedelsystemet.

Opvarmning og køling af rum
Alt efter sæson kan kunden vælge opvarmning eller køling på
brugerinterfacet på indendørsenheden.
Udendørsenheden (1) vil køre i køle- eller varmedrift for at opnå
target-temperatur på afgangsvand.
Når enheden kører i varmedrift, er 2-vejs-ventilen (13) åben. Der
leveres varmt vand både til ventilationskonvektorerne og kredsene for
gulvvarme.

1

2

3

4

5

Når enheden er i køledrift, lukker 2-vejs-ventilen (13) for at hindre, at
koldt vand løber gennem varmekredsene i gulvet (FHL).

8

18

17

6

M

Hvis man lukker flere kredse i systemet med fjernstyrede
ventiler, kan det være nødvendigt at installere en omløbsventil (9) for at undgå, at flowkontaktens sikkerhedsindretning aktiveres. Se endvidere "Anvendelsesområde 2"
på side 4.
7

Der er forskellig ledningsføring for 2-vejs-ventilen (13) ved
en NC (normalt lukket) ventil og en NO (normalt åben)
ventil! Man skal tilslutte de rigtige terminalnumre som vist
på ledningsdiagrammet.

16 15 17

10 11

ON/OFF indstillingen for køling/opvarmning foretages på brugerinterfacet på indendørsenheden.

FHL1
FHL2
FHL3

12

1

Udendørsenhed

11

Varmevekslerspole

2

Indendørsenhed

12

3

Varmeveksler

Varmtvandstank til boligtekniske installationer
(ekstraudstyr)

4

Pumpe

15

Kedel (medfølger ikke)

5

Spærreventil

16

6

Kollektor
(medfølger ikke)

Aquastat-ventil
(medfølger ikke)

7

Spærreventil

17

8

Motordrevet
3-vejsventil (leveres
sammen med
varmtvandstanken
til boligtekniske
installationer)

Spærreventil
(medfølger ikke)

18

Kontraventil
(medfølger ikke)

10
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FHL1...3

Varmekreds gulv
(Floor Heating Loop,
medfølger ikke)

Hjælpevarmer
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Ledningsføring på brugsstedet, konfiguration A
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■

L
H

Com

EKHB*/auto / Boiler

EKHB*
X2M

Boiler
thermostat input

1 2 3 4

X Y

A
K1A
K1A

K2A

K2A

Konfiguration B
Kontrollér, at bivalent hysterese [C-04] har en
tilstrækkelig forskelsværdi for at undgå hyppige
skift mellem EKHB*-enheden og kedlen. Da
udetemperaturen måles via udendørsenhedens
termomodstand luft, skal du sørge for at installere
udendørsenheden i skyggen, så den ikke påvirkes
af solen.

N

Boiler thermostat
input

Kedeltermostat indgang

A

Hjælpekontakt (normalt lukket)

H

Rumtermostat varmekrav (ekstraudstyr)

K1A

Hjælperelæ til aktivering af EKHB* enheden
(medfølger ikke)

K2A

Hjælperelæ til aktivering af kedel (medfølger ikke)

Hyppigt skift kan få kedlen til at ruste og forkorte
dens levetid. Kontakt kedelproducenten.

Ledningsføring på brugsstedet, konfiguration B
EKHB*
X2M
1 2 3 4

EKHB*
X2M
1 2 3 4
K1A

K1A

■

EKRP1HB*
KCR
X1 X2

K1A
H C Com
EKRTR*

C Com H
EKRTW*

Kedeltermostat indgang

C

Rumtermostat kølekrav (ekstraudstyr)

H

Rumtermostat varmekrav (ekstraudstyr)

Com

Almindelig rumtermostat (ekstraudstyr)

K1A

Hjælperelæ til aktivering af kedelenheden
(medfølger ikke)

KCR

Tilladelses-signal for hjælpekedel

Drift
■

Konfiguration A
Når rumtermostaten giver signal om opvarmning, starter enten
EKHB*-enheden eller kedlen, afhængigt af positionen på
hjælpekontakten (A).

■

Konfiguration B
Når rumtermostaten giver signal om opvarmning, starter enten
EKHB*-enheden eller kedlen, afhængigt af udetemperaturen
(status for "adgangssignal for hjælpekedlen").
Når der gives tilladelse til drift af kedlen, standses rumopvarmning med EKHB*-enheden automatisk.
Se brugsstedsindstilling [C-02~C-04] for yderligere detaljer.

Under opvarmning med EKHB*-enheden, vil
enheden køre og forsøge at opnå den temperatur
på afgangsvandet, som er defineret på brugerinterfacet. Når vejrafhængig styring er aktiv,
bestemmes
vandtemperaturen
automatisk
afhængigt af udetemperaturen.
Under opvarmning med kedlen, vil kedlen køre og
forsøge at opnå den temperatur på afgangsvandet, som er defineret på kedlens styreenhed.

X Y
Boiler
thermostat input

Boiler thermostat
input

Konfiguration A
Kontrollér, at hjælpekontakten (A) har tilstrækkelig
differential- eller tidsforsinkelse for at undgå
hyppige skift mellem EKHB*-enheden og kedlen.
Hvis hjælpekontakten (A) er en udendørs
temperaturstyret termostat, skal du montere
termostaten i skyggen, således at den ikke
påvirkes eller tændes/slukkes af solen.

Indstil aldrig kontrolpunktet for target-temperatur
på afgangsvandet over 55°C.
■

BEMÆRK

Der må kun være 1 ekspansionsbeholder i vandkredsen. En ekspansionsbeholder er formonteret i
Daikin indendørsenheden.

Du skal konfigurere DIP-omskifteren SS2-3 på printkortet i EKHB*-elboksen korrekt. Se "Indstilling af
installation med rumtermostat" på side 21.
Vedr. konfiguration B: Du skal konfigurere brugsstedsindstillinger [C-02, C-03 og C-04] korrekt. Se "Bivalent
drift" på side 29.

PAS PÅ
Kontrollér, at returvandet til EKHB*-varmeveksleren aldrig
overstiger 55°C.
Derfor må du aldrig indstille kontrolpunktet for targettemperatur på afgangsvandet over 55°C på kedlens styreenhed, og du skal montere en aquastat (a) ventil i vandets
returkreds på EKHB*-enheden.
Kontrollér, at kontraventilerne (medfølger ikke) er monteret
korrekt i systemet.
Sørg for, at rumtermostaten (th) ikke skiftes mellem
ON/OFF for ofte.
Daikin kan ikke gøres ansvarlig for skader på anlægget
som følge af, at man ignorerer ovenstående beskrivelse.
(a) Aquastat-ventilen skal være indstillet til 55°C og den skal lukke for
gennemstrømning af returvand til enheden, når den målte temperatur overskrider
55°C. Når temperaturen falder til et lavere niveau, skal aquastat-ventilen åbne for
gennemstrømning af returvand til EKHB*-enheden igen.

Manuel tilladelse for EKHB*-enheden på kedlen.
Hvis det kun er EKHB*-enheden, der skal køre med rumopvarmning, skal du deaktivere bivalent drift via indstilling
[C-02].
Hvis det kun er kedlen, der skal køre med rumopvarmning,
skal du forøge den bivalente ON-temperatur [C-03] til
25°C.
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Pumpedrift og rumopvarmning

Anvendelsesområde 6
Rumopvarmning med rumtermostat gennem varmekredse i gulv og
ventilationskonvektorer. Varmekredsene i gulv og ventilationskonvektorerne kræver forskellig vandtemperatur ved drift.
Varmekredsene i gulvet kræver en lavere vandtemperatur ved
opvarmning sammenlignet med ventilationskonvektorerne. For at
opnå disse to kontrolpunkter anvendes en blandestation til tilpasning
af vandtemperaturen efter gulvvarmekredsenes krav. Ventilationskonvektorerne er direkte tilsluttet indendørsenhedens vandkreds og
varmekredsene i gulvet efter blandestationen. Indendørsenheden
styrer denne blandestation.
Det er installatørens ansvar at sørge for, at driften og indstillingen af
vandkredsen på opstillingsstedet er i orden.
Daikin tilbyder kun en dobbelt kontrolpunkts-funktion. Ved hjælp af
denne funktion kan der dannes to kontrolpunkter. Afhængigt af den
påkrævede vandtemperatur (gulvvarmekredse og/eller ventilationskonvektorer er påkrævet) kan første eller andet kontrolpunkt
aktiveres.
B

Når rumtermodstaten til gulvvarmekredsen (T1) og ventilationskonvektorerne (T2) er tilsluttet indendørsenheden, vil pumpen (4)
køre, når der sendes et signal om opvarmning fra T1 og/eller T2.
Udendørsenheden starter for at opnå targettemperatur på
afgangsvandet. Targettemperaturen på afgangsvandet afhænger af,
hvilken rumtermostat, der sender signal om opvarmning.
Kontrolpunkt

Brugsstedsindstilling

Zone A

Første

UI

ON

OFF

ON

OFF

Zone B

Anden

[7-03]

OFF

ON

ON

OFF

Vandtemperaturværdi

UI

[7-03]

[7-03]

—

Giver pumpedrift

ON

ON

ON

OFF

Når rumtemperaturen i begge zoner er over kontrolpunktet på
termostaten, standser udendørsenheden og pumpen.
BEMÆRK
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■

Husk at forbinde termostatens ledninger med de
rigtige
terminaler
(se
"Overblik
over
indendørsenheden" på side 9).

■

Du skal konfigurere brugsstedsindstillinger [7-02],
[7-03]
og
[7-04]
korrekt. Se
"Dobbelt
kontrolpunkts-styring" på side 27.

■

Du skal konfigurere DIP-omskifteren SS2-3 på
printkortet i EKHBH-elboksen korrekt. Se
"Indstilling af installation med rumtermostat" på
side 21.

■

Forespørgselssignalerne for rumopvarmning kan
implementeres
på
to
forskellige
måder
(installatørens valg).
- Termo ON/OFF-signal fra rumtermostat
- Status-signal (aktivt/ikke aktivt) fra
blandestationen

■

Det er installatørens ansvar at sikre, at der ikke
kan opstå uønskede situationer (f.eks. for høj
vandtemperatur til kreds for gulvvarme osv.).

■

Daikin tilbyder ikke blandestationer af nogen art.
Dobbelt
kontrolpunkts-funktion
giver
kun
mulighed for at anvende to kontrolpunkter.

■

Når det kun er zone A, der sender signal om
opvarmning, vil der ledes vand til zone B med en
temperatur, der svarer til første kontrolpunkt.
Dette kan medføre uønsket opvarmning af zone
B.

■

Når det kun er zone B, der sender signal om
opvarmning, vil der ledes vand til blandestationen
med en temperatur, der svarer til andet kontrolpunkt.
Afhængigt af styringen af blandestationen kan
gulvvarmekredsen stadig modtage vand med en
temperatur, som svarer til blandestationens
kontrolpunkt.

T1
T2

FCU1
FCU2

1

2

3

4

FCU3

5
A

BEMÆRK

6

FHL1
8

9

FHL2
FHL3

1

Udendørsenhed

8

Spærreventil

2

Indendørsenhed

9

Blandestation
(medfølger ikke)

3

Varmeveksler

4

Pumpe

5

Spærreventil

6

Kollektor zone A
(medfølger ikke)

7

Kollektor zone B
(medfølger ikke)

T1

Rumtermostat til zone A
(ekstraudstyr)

T2

Rumtermostat til zone B
(ekstraudstyr)

FCU1..3

Ventilationskonvektor
(ekstraudstyr)

FHL1...3

Varmekreds gulv
(Floor Heating Loop,
medfølger ikke)

Fordelen ved styring med dobbelt kontrolpunkt er, at
varmepumpen vil/kan køre ved den lavest påkrævede
temperatur på afgangsvandet, når der kun anvendes
gulvvarme. Højere temperatur på afgangsvandet er kun
påkrævet, hvis ventilationskonvektorerne kører.
Dette giver en bedre ydelse på varmepumpen.

Installationsvejledning
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Termo-status

Vær opmærksom på, at den faktiske vandtemperatur
gennem gulvvarmekredsene afhænger af styringen og
indstillingen af blandestationen.
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OVERBLIK

OVER INDENDØRSENHEDEN

FARE
■

Undgå at berøre vandrør, når enheden kører eller
umiddelbart efter standsning, da rørene kan være
varme. Du kan få forbrændinger på hænderne. For at
undgå tilskadekomst skal du lade rørene køle af til
normal temperatur, eller du skal bære passende
beskyttelseshandsker.

■

Når servicepanelerne er fjernet, kan man let komme
til at berøre spændingsførende dele ved et uheld.
Hold altid øje med enheden ved installation eller
service, når servicepanelet er taget af.

Åbning af indendørsenheden
■

Frontklappen på indendørsenheden giver adgang til manometeret og brugerinterfacet.

■

Man kan fjerne indendørsenhedens dæksel ved at fjerne de
2 skruer i bunden og hægte dækslet af.

3

1

3

Husk at fastgøre dækslet med skruerne, når dækslet
monteres (skruer leveres som tilbehør).

2
1

Dele inde i enheden kan være varme.
■

For at få adgang til delene i el-boksen – f.eks. ved tilslutning af
ledninger på brugsstedet – kan man tage el-boksens servicepanel af. Her skal man løsne skruerne foran og løfte
servicepanelet af el-boksen.
ADVARSEL
■

Afbryd al strømforsyning, – f.eks. strømforsyning til
udendørsenhed, ekstra-varmer og varmtvandstank til
boligtekniske installationer (hvis den forefindes), – før
du tager servicepanelet af el-boksen.

■

Undgå at berøre kølerør, når enheden kører eller
umiddelbart efter standsning, da kølerørene kan være
varme eller kolde, alt efter tilstanden på det
kølemiddel, der løber gennem rørene, kompressoren
og andre dele af kølekredsen. Dine hænder kan blive
forbrændte eller få forfrysninger, hvis du rører ved
kølerørene. For at undgå tilskadekomst skal rørene
have tid til at nå normal temperatur, eller du skal bære
passende beskyttelseshandsker, hvis du skal berøre
dem inden.

■

Rør ikke ved dele inde i enheden (pumpe, ekstravarmer osv.) under og lige efter driften.
Du kan få forbrændinger på hænderne, hvis du
berører dele inde i enheden. For at undgå tilskadekomst skal delene inde i enheden have tid til at nå
normal temperatur, eller du skal bære passende
beskyttelseshandsker, hvis du skal berøre dem inden.
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13. Dræn- og påfyldningsventiler

Hovedkomponenter

14. Vandfilter
20
1

Vandfilteret fjerner smuds fra vandet for at hindre, at pumpen
ødelægges eller at fordamperen blokeres. Man bør rense
vandfilteret regelmæssigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring" på
side 35.
15. Manometer
På manometeret kan man aflæse vandtrykket i vandkredsen.

19
18

2

16. Gennemstrømningskontakt
Gennemstrømningskontakten kontrollerer gennemstrømningen i
vandkredsen og beskytter varmeveksleren mod at fryse og
pumpen mod beskadigelse.

3

17. Pumpe
Pumpen cirkulerer vandet i vandkredsen.

4

17

5
6

18. Varmebeskyttelse ekstra-varmer
Ekstra-varmeren er forsynet med en varmebeskyttelse. Varmebeskyttelsen aktiveres, når temperaturen bliver for høj.
19. Termosikring ekstra-varmer
Ekstra-varmeren er forsynet med en termosikring. Termosikringen går, når temperaturen bliver for høj (højere end
grænsetemperaturen for ekstra-varmerens varmebeskyttelse).
20. Overtryksventil
Overtryksventilen hindrer for højt vandtryk i vandkredsen, idet
den åbner ved 3 bar og leder noget af vandet ud.

3
3

16

7
15

21. Slange til overtryksventil
Overtryksventilens faktiske udledning. Sørg for at montere et
tilstrækkeligt dræn.

14
3

21
13
8
9
13
10
11

10

12

1.

Udluftningsventil
Luft, der stadig findes i vandkølesystemet, fjernes automatisk
via udluftningsventilen.

2.

Ekstra-varmer
Ekstra-varmeren består af et elektrisk varmeelement i ekstravarmerens kedel, som kan levere ekstra varmekapacitet til
vandkredsen, hvis udendørsenhedens varmekapacitet ikke er
tilstrækkelig på grund af lav udetemperatur.

3.

Temperaturfølere
Fire temperaturfølere bestemmer vand- og
temperaturen forskellige steder i vandkredsen.

kølemiddel-

4.

El-boks
El-boksen indeholder de primære elektroniske komponenter og
indendørsenhedens elektriske dele.

5.

Varmeveksler

6.

Ekspansionsbeholder (10 l)

7.

Brugerinterface
På brugerinterfacet kan montøren og brugeren indstille,
anvende og vedligeholde enheden.

8.

Tilslutning for flydende kølemiddel

9.

Tilslutning for kølegas

10. Spærreventiler (tilbehør)
Spærreventilerne på tilslutningen til vandindtag og -udtag gør
det muligt at adskille vandkredsen på indendørsenheden fra
vandkredsen på opstillingsstedet. Dette muliggør dræning og
udskiftning af filtre på indendørsenheden.
11. Tilslutning af vandindtag
12. Tilslutning af vandudtag
Installationsvejledning
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11. X13A stik
X13A stikket tilslutter K3M-forbinderen (kun ved varmtvandstank
til boligtekniske installationer).

Primære komponenter i el-boksen

15

TR1

12. X9A stik
X9A stikket tilslutter termomodstandens forbinder (kun ved
varmtvandstank til boligtekniske installationer).

1

13. Pumpesikring FU2 (serieforbundet sikring)
K1M

K5M

K2M

14. Pumperelæ K4M
15. Transformer T1R

12

16. A4P
Digitalt I/O printkort (kun til installationer med sæt for tilslutning
til solceller eller sæt med digitalt I/O printkort).

X9A

2
3
K3M

11
10

X13A

A1P

SS2

4
5
F2B

9

F3B

Det elektriske ledningsdiagram kan ses på indersiden
af dækslet over el-boksen.

Funktionsdiagram

F1B

2

5

FU1

3

4 5

67

8

14

K4M

FU2

16
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1

K6M

13

A4P
R1T
t>

6

X2M

9

R2T
t>

X4M

8
6

10

8
X1M

X3M

H2O
R4T
t>

7
1.

Kontaktorer til ekstra-varmer K1M, K2M, K5M og KM6.

2.

Primære printkort
Det primære printkort styrer enhedens virkemåde.

R3T
t>

3.

Kontaktor for hjælpevarmer K3M (kun ved varmtvandstank til
boligtekniske installationer)

4.

Afbryder for hjælpevarmer F2B (kun ved varmtvandstank til
boligtekniske installationer)
Afbryderen beskytter hjælpevarmeren i varmtvandstanken til
boligtekniske
installationer
mod
overbelastning
eller
kortslutning.

5.

6.

7.

Afbryder for ekstra-varmer F1B, F3B
Afbryderen beskytter ekstra-varmerens elektriske kredsløb mod
overbelastning eller kortslutning.
Klemrækker
Ledninger på
klemrækkerne.

opstillingsstedet

kan

let

tilsluttes

på

Kabelholdebeslag
Med kabelholdebeslagene kan man fastgøre ledninger på
opstillingsstedet med kabelklemmer i el-boksen og således
sikre, at ledningerne ikke belastes.

8.

Klemrækker X3M, X4M (kun ved varmtvandstank til boligtekniske installationer)

9.

Printkort sikring FU1

1

11

13

1

Udendørsenhed

2

Indendørsenhed

3

Ekspansionstank

4

Manometer

5
6

12
10

Spærreventil vandudtag
med drænventil
(brugsstedsinstallation)

11

Spærreventil vandindtag
med drænventil
(brugsstedsinstallation)

Udluftningsventil

12

Filter

Overtryksventil

13

Varmeveksler

7

Ekstra-varmer

8

Pumpe

9

Gennemstrømningskontakt

R1T
R2T
R3T
R4T

Temperaturfølere

10. DIP-omskifter SS2
DIP-omskifteren SS2 har 4 vippeafbrydere for indstilling af visse
installationsparametre. Se "Overblik over indstillinger på DIPomskiftere" på side 21.
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INSTALLATION

AF INDENDØRSENHEDEN

Dimensioner og pladsbehov for service
Enhed måling: mm

Valg af installationssted

Dimensioner på enheden, se figur 3
Enheden skal monteres på væggen på et sted indendørs, hvor
følgende betingelser er opfyldt:
■

Installationsstedet skal være frostfrit.

■

Der skal være plads omkring enheden til udførelse af
servicearbejde. (Se figur 2).

1

Fleksibel drænslange

2

Tilslutning af vandudtag

3

Tilslutning af vandindtag

4

Tilslutning for flydende
kølemiddel

5

Tilslutning for kølegas

FBSP

FBSP = Female British
Standard Pipe
(standardrør engelsk
type, hun)

MBSP

Male British Standard
Pipe (standardrør
engelsk type, han)

■

Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation ved pladsen omkring
enheden.

■

Der skal kunne aftappes kondensvand (kun EKHBX modeller
med sæt med afløbsbakke EKHBDP) og vand afgivet gennem
overtryksventilen.

Påkrævet plads til servicearbejde, se figur 2

■

Installationsfladen er en flad, lodret ikke-brændbar væg, der kan
bære enhedens vægt (se "Tekniske specifikationer" på side 39).

Inspektion, håndtering og udpakning af enheden

■

Der må ikke være risiko for brand på grund af lækage eller
antændelig gas.

■

Indendørsenheden er emballeret i en papkasse og fastgjort med
remme på en træpalle.

■

Beregn alle rørlængder og -afstande.

■

Ved leveringen skal enheden kontrolleres, og eventuelle skader
skal straks anmeldes til transportfirmaet.

■

Kontrollér, at alt tilbehør til indendørsenheden (se "Tilbehør" på
side 2) er indeholdt.

■

Anbring enheden så tæt som muligt ved det endelige
placeringssted i originalemballagen for at forhindre skader under
transporten.

■

Indendørsenheden vejer ca. 48 kg, og man skal være to til at
løfte den og her bruge de to løftegreb.

Krav

Værdi

Maksimalt tilladte rørlængde mellem udendørsog indendørsenhed

75 m

Minimalt tilladte kølerørslængde mellem udendørsog indendørsenhed

3 m(a)

Maksimalt tilladte højdeforskel mellem udendørsog indendørsenhed

30 m

Maksimalt tilladte afstand mellem 3-vejs-ventilen
og indendørsenheden (kun ved varmtvandstank til
boligtekniske installationer).

3m

Maksimalt tilladte afstand mellem varmtvandstanken
til boligtekniske installationer og indendørsenheden
(kun ved varmtvandstank til boligtekniske installationer). Termomodstandens kabel, der følger med
varmtvandstanken til boligtekniske installationer,
er 12 m langt.

10 m

PAS PÅ
Tag ikke fat i el-boksen eller rørene, når du løfter enheden!
Der findes to greb for løft af enheden.

(a) Når <5 m, skal udendørsenheden efterfyldes (kun til V3-modeller). Se
installationsvejledningen til udendørsenheden.

■

Under normal drift vil hydrobox-enheden afgive lyd, der kan
opfattes som støj. Lyden kan skyldes vandpumpen og/eller
aktivering af kontaktorer. Derfor anbefaler vi, at man monterer
hydrobox-enheden på en stabil væg og ikke for tæt på
omgivelser, hvor støj virker særligt generende (f.eks. et
soveværelse).

■

Montér ikke enheden på steder med høj luftfugtighed (f.eks. på
badeværelser).

■

Vælg rørdiameter i henhold til påkrævet vandgennemstrømning
og tilgængelig ESP på pumpe.

■

Udstyret er ikke beregnet til anvendelse i en potentielt eksplosiv
atmosfære.

■

Installér ikke enheden på steder, der hyppigt benyttes som
arbejdspladser.
Hvis der udføres byggearbejde (f.eks. slibning), hvor der dannes
en mængde støv, skal man dække enheden til.

■

Sørg for, at vandet ikke kan beskadige installationsstedet og
omgivelserne i tilfælde af en vandlækage.

■

Placér ikke genstande eller udstyr oven på enheden.

■

Sørg for at træffe passende forholdsregler, i overensstemmelse
med relevante lokale og nationale bestemmelser, i tilfælde af
kølemiddellækage.
PAS PÅ
Hvis der findes en varmtvandstank til boligtekniske installationer (ekstra), se da installationsvejledningen til denne
varmtvandstank.

Installationsvejledning
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Montering af indendørsenheden

Installation af EKHBDP sæt med afløbsbakke
(kun EKHBX modeller)

PAS PÅ
Indendørsenheden vejer ca. 48 kg. Man skal være to til at
montere enheden.
1

Placér installationsmønsteret (se emballagen) på væggen og
markér fastgørelsespunkterne (2 for oven (● T) og 2 i bunden
(● B)).
Sørg for, at mærkerne (2 x 2) er nøjagtig i niveau, og at
mærkerne er lige store, jfr. figur 4.
Hvis ikke enheden er monteret i vater, kan der opstå luftlommer i
vandkredsen, hvilket kan medføre driftsfejl på enheden.
Vær særlig opmærksom på dette ved installation af en EKHBX
model, ellers løber afløbsbakken over.

2

Bor 4 huller og montér 4 plugs (passende til M10).

3

Skru boltene ind i plugs for oven og hæng indendørsenheden på
disse bolte.

4

Skru boltene i plugs for neden og spænd dem godt.

Sættet med afløbsbakken skal monteres ved varme-/køleenheder (se
"Tilbehør" på side 2).
Under køling kan vanddamp (fugt) i luften kondensere til væske og
ansamles på de kolde køle- og vandrør. Vandet opsamles i
afløbsbakken, der skal være tilsluttet et afløb.
Vedrørende montageinstruktioner, se arket med instruktioner, der
følger med sættet med afløbsbakken.
PAS PÅ
Placér enden af slangen til overtryksventilen i afløbsbakken. Hvis ikke slangen placeres i afløbsbakken, kan
vandet komme i kontakt med elektriske dele, og dette kan
medføre elektrisk stød eller kortslutning af det elektriske
system.

Kølerør
Se installationsvejledningen for indendørs- og udendørsenheden
vedrørende alle retningslinjer, instruktioner og specifikationer om
kølerør mellem indendørs- og udendørsenhed.

1

2

Placeringen af gas- og væskerør på indendørsenheden er vist under
"Hovedkomponenter" på side 10.

3

Specifikationer
vedrørende kølerør

Indendørsenhed

Udendørsenhed

15,9 mm (5/8
tomme)

15,9 mm (5/8
tomme)

9,5 mm (3/8 tomme)

9,5 mm (3/8 tomme)

Tilslutning af gasrør
Tilslutning af væskerør

Når du tilslutter kølerørene, skal du altid bruge to
nøgler/skruenøgler til at spænde eller løsne møtrikkerne
med! Hvis ikke, kan du komme til at ødelægge rørforbindelserne, hvilket medfører lækage.

Vandrør
Kontrol af vandkredsen
Enhederne er forsynet med et vandindtag og et vandudtag, der kan
tilsluttes en vandskreds. Denne kreds skal leveres og monteres af en
godkendt montør og skal overholde de relevante europæiske og
nationale bestemmelser.
BEMÆRK
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Enheden må kun anvendes i et lukket vandsystem.
Anvendelse heraf i et åbent vandsystem kan medføre
betydelig korrosion i vandrørene.

4
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Kontrollér følgende
fortsættes:

punkter,

før

installationen

■

Maksimalt vandtryk = 3 bar + statisk pumpetryk.

■

Maks. vandtemperatur er 65°C (indstilling af
sikkerhedsindretning).
Der følger to spærreventiler med enheden. For at
gøre service og vedligeholdelse lettere, skal du
installere en ved vandindtaget og en ved vandudtaget
på
indendørsenheden.
Kontrollér
spærreventilernes position. Placeringen af de
integrerede dræn- og påfyldningsventiler har
betydning i forbindelse med service. Se figur 3.
Der skal være aftapningshaner på alle systemets
lave punkter, så kredsen kan tømmes helt i
forbindelse med vedligeholdelse.
Der findes to drænventiler integreret i spærreventilerne til aftapning af vandet fra indendørsenhedens vandsystem.
Sørg for at etablere et korrekt dræn fra overtryksventilen for at undgå, at vand kommer i kontakt
med elektriske dele.
Der skal være udluftningsåbninger på alle
systemets høje punkter. Udluftningsåbningerne
skal være placeret på steder, hvortil der er let
adgang ved service. Der findes en automatisk
udluftning inde i indendørsenheden. Kontrollér, at
denne ventil til udluftning ikke er spændt for hårdt,
så der stadig automatisk kan ledes luft ud af vandkredsen.
Kontrollér, at de komponenter, som er installeret i
rørene på opstillingsstedet, kan modstå
vandtrykket og -temperaturen.

■

■

■

■

■

■

■

■

Brug altid materialer, som kan anvendes sammen
med vandet i systemet og sammen med
materialerne på indendørsenheden.
Vælg rørdiameter i henhold til påkrævet vandgennemstrømning og tilgængelig ESP på
pumpen.
Minimum vandgennemstrømning ved drift af
indendørsenheden er 16 l/min. Hvis vandgennemstrømningen er mindre end minimumsværdien,
vises flow-fejlen 7H og driften af indendørsenheden standses.

Kontrol af vandmængde og fortryk i
ekspansionsbeholderen

BEMÆRK

Når cirkulationen i hver varmekreds styres af
fjernstyrede ventiler, er det vigtigt, at denne min.
vandmængde opretholdes, selv om alle ventilerne er
lukkede.
Eksempel

1

2

3

4

5

M1

7

I de fleste klimaanlæg vil denne minimum vandmængde
være tilstrækkelig.

M2

8
T3

M3

FHL1
FHL3

1

Udendørsenhed

2

Indendørsenhed

3

Varmeveksler

4

Pumpe

5

Spærreventil

6

Kollektor
(medfølger ikke)

7

Spærreventil

8

Omløbsventil
(medfølger ikke)

FHL1..3

Varmekreds gulv
(Floor Heating
Loop, medfølger
ikke)

T1..3

Individuel
rumtermostat
(ekstraudstyr)

M1..3

Individuel
motordreven ventil
til styring af kreds
FHL1 (medfølger
ikke)

2

Brug tabellen nedenfor og find ud af, om fortrykket i
ekspansionsbeholderen skal justeres.

3

Brug tabellen og instruktionerne nedenfor og find ud af, om den
totale vandmængde i installationen er under maksimalt tilladte
vandmængde.

Installations- Vandmængde
højdeforskel
(a)
≤280 l

>280 l

Påkrævede handlinger:

≤7 m

For at sikre korrekt drift af enheden skal fortrykket i ekspansionsbeholderen muligvis justeres, og man skal kontrollere minimum og
maksimum vandmængde.
Kontrollér, at den totale vandmængde i installationen, med
undtagelse af vandmængden inde i enheden, er minimum 20 l.
Se den interne vandmængde i indendørsenhederne under
"Tekniske specifikationer" på side 39.

T2

FHL2

Justering af fortryk ikke
påkrævet.

Enheden er udstyret med en ekspansionsbeholder på 10 liter med et
standard fortryk på 1 bar.

1

6
T1

• fortrykket skal sænkes, beregn
i henhold til "Beregning af
fortryk i
ekspansionsbeholderen"
• kontrollér, om vandmængden
er lavere end den maksimalt
tilladte vandmængde (brug
grafen nedenfor)

Påkrævede handlinger:

>7 m

• fortrykket skal øges, beregn i
henhold til "Beregning af
fortryk i
ekspansionsbeholderen"
• kontrollér, om vandmængden
er lavere end den maksimalt
tilladte vandmængde (brug
grafen nedenfor)

Enhedens ekspansionsbeholder er for lille til
installationen.

(a) Installations-højdeforskel: højdeforskel (m) mellem vandkredsens højeste punkt
og indendørsenheden. Hvis indendørsenheden er placeret på installationens
højeste punkt, regnes installationshøjden for at være 0 m.

Hvis der stilles høje krav til driften eller i rum, hvor der
kræves megen opvarmning, kan det dog være nødvendig
med en højere vandmængde.

Installationsvejledning
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Beregning af fortryk i ekspansionsbeholderen

Tilslutning af vandkredsen

Det fortryk (Pg), der skal indstilles, afhænger af maks. højdeforskel
(H) på installationen, og det beregnes som vist nedenfor:

Vandtilslutninger skal udføres i overensstemmelse med lokale
bestemmelser og oversigtstegningen, som følger med enheden,
også i forbindelse med vandindtag og -udtag.

Pg=(H/10+0,3) bar
Kontrol af maksimalt tilladte vandmængde

BEMÆRK

For at bestemme den maksimalt tilladte vandmængde i hele
kredsløbet skal du gå frem som følger:
1

Bestem den maksimale vandmængde, der modsvarer det
beregnede fortryk (Pg), med brug af grafen nedenfor.

2

Kontrollér, at den totale vandmængde i hele vandkredsen er
mindre end denne værdi.

Hvis ikke dette er tilfældet, er ekspansionsbeholderen inde i
indendørsenheden for lille til installationen.
2.5

pre-pressure [bar]

2

1.5

Hvis luft, fugt eller støv trænger ind i vandkredsen, kan der opstå
problemer. Følg derfor altid nedenstående retningslinjer, når
vandkredsen tilsluttes:
■

Brug kun rene rør.

■

Hold rørenderne nedad, når der afgrates.

■

Dæk rørenderne, når de føres gennem en væg, så der ikke
trænger støv eller snavs ind.

■

Brug en god gevindpakning til tætning af forbindelserne.
Pakningen skal kunne modstå tryk og temperatur i systemet.

■

Når du bruger metalrør, som ikke skal loddes, skal du installere
materialerne adskilt fra hverandre for at hindre galvanisk
korrosion.

■

Da messing er et blødt materiale skal man anvende korrekt
værktøj ved tilslutning af vandkredsen. Forkert værktøj kan
ødelægge rørene.

1
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0.5
0.3
0 20 50

100

150

200
250
300
350
maximum water volume [l]

400

Man kan deformere enhedens rør, hvis man bruger
magt ved tilslutning af rørene. Hvis rørene deformeres,
kan det medføre funktionssvigt på enheden.

450

■

Enheden må kun anvendes i et lukket vandsystem. Anvendelse heraf i et åbent vandsystem
kan medføre betydelig korrosion i vandrørene.

■

Brug aldrig zinkbelagte dele i vandkredsen.
Sådanne dele kan korrodere kraftigt, da der
anvendes kobberdele i enhedens interne
vandkreds.

■

Ved anvendelse af en 3-vejs-ventil i vandkredsen.

= fortryk
= maks. vandmængde

Eksempel 1

Det er meget vigtigt, at der er fuld adskillelse
mellem kredsen med varmt vand til boligen og
gulvvarme-vandkredsen.

Enheden er installeret 5 m under det højeste punkt i vandkredsen.
Den totale vandmængde i vandkredsen er 100 l.
■

I dette eksempel er det ikke nødvendigt at justere.
Eksempel 2
Indendørsenheden er installeret på det højeste punkt i vandkredsen.
Den totale vandmængde i vandkredsen er 350 l.

Ved anvendelse af en 3-vejs ventil eller en 2-vejs
ventil i vandkredsen skal den maksimale skiftetid
for ventilen være mindre end 60 sekunder.

Påfyldning af vand

Resultat:
■

Da 350 l er mere end 280 l, skal fortrykket sænkes (se tabel
ovenfor).

1

Tilslut vandforsyningen til en dræn- og påfyldningsventil (se
"Hovedkomponenter" på side 10).

■

Det påkrævede fortryk er:
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (0/10 + 0,3) bar = 0,3 bar

2

Kontrollér, at den automatiske udluftningsventil er åben (mindst
2 omgange).

■

Den tilsvarende maksimale vandmængde kan ses på grafen: ca
410 l.

3

■

Da den totale vandmængde (350 l) er under den maksimale
vandmængde (410 l), er ekspansionsbeholderen tilstrækkelig til
installationen.

Påfyld vand, indtil manometeret viser et tryk på ca. 2,0 bar. Luft
kredsen ud så vidt muligt med udluftningsventilerne. Hvis der
findes luft i vandkredsen, kan det medføre driftsfejl på ekstravarmeren.

4

Kontrollér, at ekstravarmerens vandbeholder er fyldt med vand
ved at åbne overtryksventilen. Der skal trænge vand ud ved
ventilen.

Indstilling af fortryk i ekspansionstanken
Når det er nødvendigt at ændre standard-fortrykket i ekspansionsbeholderen (1 bar), skal du følge retningslinjerne nedenfor:
■

Brug kun tør nitrogen til indstilling af fortrykket i ekspansionsbeholderen.

■

Hvis fortrykket på ekspansionsbeholderen indstilles forkert, vil
der opstå driftsfejl i systemet. Derfor skal fortrykket justeres af
en godkendt montør.
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■

Under påfyldning kan det være umuligt at fjerne al
luft i systemet. Overskydende luft vil blive fjernet
gennem den automatiske udluftningsventil i de
første par driftstimer på systemet. Det kan være
nødvendigt at påfylde vand efterfølgende.

■

Vandtrykket på manometeret vil variere afhængigt
af vandtemperaturen (højere tryk ved højere
vandtemperatur).
Vandtrykket skal dog altid være over 0,3 bar for at
undgå, at der trænger vand ind i kredsen.

■

Enheden kan afgive overskydende vand gennem
overtryksventilen.

■

Vandkvaliteten skal overholde kravene i EUdirektivet 98/83 EC.

Installationsvejledning
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Isolering af rør
Hele vandkredsen, inklusive alle rør, skal være isoleret for at undgå
kondens under køling og nedsættelse af køle- og varmekapaciteten.

Overblik
Tegningen nedenfor giver et overblik over den påkrævede
ledningsføring på stedet mellem flere dele i installationen. Se også
"Eksempler på typisk anvendelse" på side 4.

Hvis temperaturen er højere end 30°C, og luftfugtigheden har en
højere relativ luftfugtighed end 80%, skal tykkelsen på tætningsmaterialet mindst være 20 mm for at forhindre kondensdannelse på
tætningsmaterialets overflade.

5

D

B

T

F

I

K

E
6

Ledningsføring på stedet

G

M
2

7

ADVARSEL
■

■

Afbryd strømforsyningen, før du etablerer forbindelser.

■

Brug kun kobberledning.

■

Klem aldrig på bundtede kabler og sørg for, at de ikke
kommer i kontakt med rørene og med skarpe kanter.
Man skal sikre sig, at terminal-forbindelserne er
aflastede.

■

Al ledningsføring på stedet og alle komponenter skal
installeres af en autoriseret el-installatør og skal
overholde relevant europæisk og national lovgivning.

■

Ledningsføringen på stedet skal udføres i overensstemmelse med ledningsdiagrammet, som fulgte med
enheden, samt vejledningen nedenfor.

■

Husk at bruge en særskilt strømkreds. Brug aldrig en
strømforsyning, som deles med andet udstyr.

■

Der skal etableres en jordforbindelse. Enheden må
ikke jordforbindes til et vandrør, en afleder eller en
telefon-jordforbindelse. Ufuldstændig jordforbindelse
kan medføre elektrisk stød.

■

■

Man skal installere en fejlstrømsafbryder i henhold til
relevante lokale og nationale bestemmelser. Hvis
dette undlades, kan det medføre elektrisk stød eller
brand.
Sørg for at installere de nødvendige sikringer.

H

M

Der skal monteres en hovedafbryder eller anden form
for afbryder med adskillelse af alle ledere i ledningsføringen i henhold til relevante lokale og nationale
bestemmelser.

C
1

3

I
J

8
4

9
A 11 10
A

Separat strømforsyning
til udendørsenhed,
ekstra-varmer og
hjælpevarmer

G

3-vejs-ventil til
varmtvandstank
til boligtekniske
installationer
(ekstraudstyr)

B

Udendørsenhed

H

C

Bundpladevarmer
EKBPHT(a)

2-vejs-ventil til køling
(medfølger ikke)

D

Ekstra-varmer

I

E

Indendørsenhed

Varmtvandstank til
boligtekniske
installationer
(ekstraudstyr)

F

Rumtermostat
(ekstraudstyr)

J

Hjælpevarmer
(ekstraudstyr)

K

Brugerinterface
(digital styreenhed)

(a) Bundpladevarmeren kan kun anvendes i kombination med ERLQ, eller hvis der
anvendes EKBPHT-sæt (ekstraudstyr).

Emne

Påkrævet
antal ledere

Beskrivelse

Maksimal
driftstrøm

1

Strømforsyningskabel til
udendørsenhed

2+GND

(a)

2

Strømforsynings- og
kommunikationskabel på
indendørsenheden

3+GND

(b)

3

Strømkabel til
bundpladevarmer

2

(c)

4

Strømforsyningskabel til
ekstra-varmer

2+GND eller
3+GND

(d)

5

Kabel til rumtermostat

3 eller 4

100 mA(c)

6

3-vejs-ventil styrekabel

2+GND

100 mA(c)

7

2-vejs-ventil styrekabel

2+GND

100 mA(c)

8

Strømforsynings- og
varmebeskyttelseskabel for
hjælpevarmer

4+GND

(b)

9

Kabel termomodstand

2

(e)

10

Strømforsyningskabel
hjælpevarmer

2+GND

13 A

11

Kabel for tilslutning til
strømforsyning med reduceret
pris pr. kWh (spændingsfri
kontakt)

2

(f)

12

Kabel til brugergrænseflade

2

(g)

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

Se fabriksskiltet på udendørsenheden.
Kabelvalg 2,5 mm2
Kabelvalg min. 0,75 mm2
Se tabel under "Tilslutning af strømforsyningen til ekstra-varmeren" på side 18.
Termomodstanden og forbindelsesledningen (12 m) leveres sammen med
varmtvandstanken til boligtekniske installationer.
(f) Kabelvalg 0,75 mm2 op til 1,25 mm2, maks. længde: 50 m.
En spændingsfri kontakt, som kan sikre den mindste belastning på 15 V DC,
10 mA.
(g) Kabelvalg 0,75 mm2 op til 1,25 mm2, maks. længde: 500 m.
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V2S ..................Støjdæmpning 2
X1M~X9M ........Klemrækker

Vælg størrelse på alle kabler og ledninger i henhold til
relevante lokale og nationale bestemmelser.
ADVARSEL
Efter afslutning af el-arbejdet skal man kontrollere, at alle
elektriske dele og terminaler er tilsluttet korrekt inde i elboksen.

EKHBH/X016BA

Indendørsenhed til luft-til-vand varmepumpesystem
4PW54187-4

Ekstraudstyr

#

Anlæg udelukkende med varmtvandstank til boligtekniske
installationer

##

Kun køling/opvarmning

Retningslinjer for ledningsføring på stedet
■

Intern kabelføring - Oversigt over dele
Se internt ledningsdiagram, der følger med enheden (bag på dækslet
over indendørsenhedens el-boks). De anvendte forkortelser fremgår
af det følgende:
A1P.................. Hovedprintkort
A2P.................. Printkort til digital styreenhed (brugerinterface)
A3P.......... * ..... Thermostat (EKRTW/R) (PC=intern strømkreds)
(ekstraudstyr)
A3P.......... * ..... Printkort solcelle-pumpestation (EKSR3PA)
(ekstraudstyr)
A4P.......... * ..... Digitalt I/O printkort (EKRP1HB) (ekstraudstyr)
A4P.......... * ..... Modtager printkort (EKRTR) (ekstraudstyr)
BSK ......... * ..... Printkort solcelle-pumpestation (EKSR3PA)
(ekstraudstyr)
E1H.................. Ekstra varmeelement 1
E2H.................. Ekstra varmeelement 2
E3H.................. Ekstra varmeelement 3
E4H..........# ..... Hjælpevarmer (3 kW)
F1B,F3B .......... Sikring ekstra-varmer
F2B ..........# ..... Sikring hjælpevarmer
F1T .................. Termosikring ekstra-varmer (250 V, 94°C)
FU1.................. Sikring 3,15 A T 250 V til printkort
FU2.................. Sikring 5 A T 250 V
FuR,FuS .......... Sikring 5 A 250 V til digitalt I/O printkort
K1M ................. Kontaktor ekstra-varmer trin 1
K2M ................. Kontaktor ekstra-varmer trin 2
K3M .........# ..... Kontaktor hjælpevarmer
K4M ................. Pumperelæ
K5M,K6M......... Kontaktor til ekstra-varmer - afbryder, der afbryder
alle poler
M1P ................. Pumpe
M2S .......## ..... 2-vejs-ventil til køling (medfølger ikke)
M3S .........# ..... 3-vejs-ventil: gulvvarme/varmt vand til boliger
PHC1 ............... Optokobler input-kredsløb
Q1DI ................ Fejlstrømsafbryder (medfølger ikke)
Q1L.................. Varmebeskyttelse for ekstra-varmer
Q2L,Q3L ..# ..... Varmebeskyttelse for hjælpevarmer
R1H ......... * ..... Fugtighedssensor (EKRTR) (ekstraudstyr)
R1T.......... * ..... Føler omgivende temperatur (EKRTW) (ekstraudstyr)
R1T.................. Termomodstand varmeveksler afgangsvand
R2T.......... * ..... Ekstern sensor (gulv eller omgivelser) (EKRTETS)
(ekstraudstyr)
R2T.................. Afgangsvand ekstra-varmer termomodstand
R3T.................. Termomodstand på kølemiddelsiden
R4T.................. Termomodstand indgangsvand
R5T..........# ..... Termistor varmt vand til boliger
S1L .................. Svømmerafbryder
S2S.................. Kontakt til strømforsyning med reduceret pris pr. kWh
S3S.................. Dobbelt kontrolpunkt 2 kontakt
S4S.................. Dobbelt kontrolpunkt 1kontakter
SS1.................. DIP-omskifter
TR1.................. Transformer 24 V til printkort
V1S.................. Støjdæmpning 1

*

De fleste forbindelser til ledningerne på stedet skal foretages på
klemrækken inde i el-boksen. For at få adgang til klemrækken
skal du fjerne indendørsenhedens dæksel og servicepanelet på
el-boksen, se "Åbning af indendørsenheden" på side 9.
ADVARSEL
Afbryd al strømforsyning, – f.eks. strømforsyning til
udendørsenhed, ekstra-varmer og varmtvandstank til
boligtekniske installationer (hvis den forefindes), – før
du tager servicepanelet af el-boksen.

■

Der findes kabelholdebeslag i bunden af el-boksen. Fastgør alle
kabler med kabelklemmer (medfølger ikke).

■

Der skal anvendes en særskilt strømkreds til ekstra-varmeren.

■

Installationer med en varmtvandstank til boligtekniske
installationer (ekstraudstyr) skal have en særskilt strømkreds til
hjælpevarmeren.
Se installationsvejledningen til varmtvandstanken til boligtekniske installationer.

Tilslutning af strømforsynings- og kommunikationskabel
til indendørsenhed
Krav til strømkreds og kabel
Strømforsyningen til indendørsenheden leveres gennem udendørsenheden. Datakommunikation med udendørsenheden sker gennem
samme kabel.
Se installationsvejledningen for udendørsenheden vedrørende alle
retningslinjer, instruktioner og specifikationer om ledningsføring
mellem indendørs- og udendørsenhed.
Fremgangsmåde
1

Tilslut strømkredsen med et korrekt kabel til de rigtige terminaler, som vist på ledningsdiagrammet og på tegningen nedenfor.

2

Tilslut jordafbryderen (gul/grøn) til jordforbindelsesskruen på elboksens monteringsplade.

3

Fastgør kablet med kabelklemmerne til kabelholdebeslagene,
således at kablet ikke belastes.

4

Når du trækker kabler, skal du passe på, at de ikke er i vejen ved
montering af dækslet over indendørsenheden, se figur 3.

Bemærk: der vises kun relevante ledninger på opstillingsstedet.
X1M
1

2

X3M

3

1 2 3
1 2 3
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Tilslutning af strømforsyningen til ekstra-varmeren

3

Krav til strømkreds og kabel
Brug en dedikeret strømkreds til ekstra- og hjælpevarmeren. Brug aldrig en strømforsyning, som deles med
andet udstyr.
Denne strømkreds skal beskyttes med de påkrævede sikkerhedsindretninger i henhold til lokale og nationale bestemmelser.
Vælg strømkablet i henhold til relevant lokal og national lovgivning.
Se tabellen nedenfor vedr. maksimalt strømforbrug på ekstravarmeren.

Indstil DIP-omskifteren SS2-3 på printkortet til ON. Se
"Indstilling af installation med rumtermostat" på side 21 for
yderligere oplysninger.

Tilslutning af kontrolpunktskontakter for første og andet
kontrolpunkt
Tilslutningen af kontrolpunkts-kontakterne er kun relevant, hvis
dobbelt kontrolpunkts-kontakt er aktiveret.
Se også "Eksempler på typisk anvendelse" på side 4 og "Dobbelt
kontrolpunkts-styring" på side 27.
Krav til kontakter
Kontakten skal være en spændingsfri kontakt til 230 V (100 mA).

(1)
(2)

Kapacitet
ekstravarmer

Ekstra-varmer
mærkespænding

Maksimal
driftstrøm

Zmax (Ω)

EKHB*016BA3V3

3 kW

1x 230 V

13 A

—

EKHB*016BA6V3(a) (b)

6 kW

1x 230 V

26 A

0,29

EKHB*016BA6WN

6 kW

3x 400 V

8,6 A

—

EKHB*016BA9WN

9 kW

3x 400 V

13 A

—

Model indendørsenhed

EKHB*016BA6T1
(b)

EKHB*016BA9T1

6 kW

3x 230 V

15 A

—

9 kW

3x 230 V

23 A

—

(a) Udstyrets overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12(1)
(b) Dette udstyr er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-11(2) forudsat,
at system-impedansen Zsys er mindre end eller lig med Zmax på
grænsefladepunktet mellem brugerens og den offentlige strømforsyning. Det er
installatørens eller brugerens ansvar at sikre sig, om nødvendigt ved at spørge
elforsyningsselskabet, at udstyret kun tilsluttes en strømforsyning med en
system-impedans Zsys, der er mindre end eller lig med Zmax.

Fremgangsmåde
1

X2M
1 2 3 4
SP2

Tilslut strømkredsen med et korrekt kabel til hovedafbryderen,
som vist på ledningsdiagrammet og på tegningen nedenfor.

2

Tilslut jordafbryderen (gul/grøn) til jordforbindelsesskruen på
X1M-terminalen.

3

Fastgør kablet med kabelklemmerne til kabelholdebeslagene,
således at kablet ikke belastes.

Bemærk: der vises kun relevante ledninger på opstillingsstedet.
3x 230 V
3x 400 V
X1M
L1

L2 L3

N

Kontakt for andet kontrolpunkt

SP1

3

Afhængigt af den påkrævede pumpedrift, skal man indstille DIPomskifter SS2-3 og brugsstedsindstilling [F-00]. Se "Indstilling af
pumpedrift" på side 22 og brugsstedsindstilling [F-00] i
"[F] Mulige indstillinger" på side 31.

Tilslutning af ventilens styrekabler
Krav ventil
■

Strømforsyning: 230 V AC

■

Maksimal driftstrøm: 100 mA

Ledningsføring for 2-vejs-ventil
1

Tilslut ventilens styrekabel til X2M-terminalen med et korrekt
kabel som vist på ledningsdiagrammet.
BEMÆRK

X1M
L1

Kontakt for første kontrolpunkt

SP2

Fastgør kablerne med kabelklemmerne til kabelholdebeslagene,
således at kablet ikke belastes.

1x 230 V
X3M

SP1

2

Fremgangsmåde
1

Tilslut kontakten for første kontrolpunkt og andet kontrolpunkt til
de passende terminaler, som vist på tegningen nedenfor

N

Der er forskellig ledningsføring ved en NC (normalt
lukket) ventil og en NO (normalt åben) ventil. Man
skal tilslutte de rigtige terminalnumre som vist på
ledningsdiagrammet og på tegningerne nedenfor.

Normalt lukket (NC)
2-vejs-ventil
X2M 5 6 7

L1 L2 L3

L1

X2M 5 6 7

M

N

Normalt åben (NO) 2-vejs-ventil

M
NC

NO

Tilslutning af termostatens kabel
Tilslutningen af termostatens kabel afhænger af anvendelsen.
Se også "Eksempler på typisk anvendelse" på side 4 og "Indstilling af
installation med rumtermostat" på side 21 for yderligere information
og muligheder for indstilling af pumpedrift i forbindelse med en
rumtermostat.
Krav termostat

2

Fastgør kablet (kablerne) med kabelklemmerne til kabelholdebeslagene, således at kablet ikke belastes.

Ledningsføring for 3-vejs-ventilen
1

Tilslut ventilens styrekabel til de rigtige terminaler med et korrekt
kabel som vist på ledningsdiagrammet.

■

Strømforsyning: 230 V AC eller batteridrevet

Der kan tilsluttes to typer 3-vejs-ventiler. Der er
forskellig ledningsføring for hver type:

■

Berøringsspænding: 230 V.

■

"2-leder med fjeder" type 3-vejs ventil
3-vejs-ventilen bør tilpasses således, at når
3-vejs-ventilen ikke er aktiveret, vælges
varmekreds for rum.

■

"SPST 3-leder" type 3-vejs ventil
3-vejs ventilen bør tilpasses således, at når
der er spænding på terminalindgange 9 og
10, er varmekredsen for boliginstallationer
valgt.

BEMÆRK

Fremgangsmåde
1

2

Tilslut termostatkablet til de korrekte terminaler som vist på
ledningsdiagrammet og i installationsmanualen til sættet med
rumtermostaten.
Fastgør kablet med kabelklemmerne til kabelholdebeslagene,
således at kablet ikke belastes.
(1) Europæisk/international teknisk standard, der definerer grænser for harmoniske
strømkilder frembragt af udstyr, som er tilsluttet offentlige lavspændingssystemer med en indgangsstrøm på >16 A og ≤75 A pr. fase.
(2) Europæisk/international teknisk standard, der definerer grænser for
spændingsændringer, spændingsudsving og flimren i offentlige lavspændingssystemer til udstyr med mærkestrøm på ≤75 A.
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"2-leder med fjeder" ventil

"SPST 3-leder" ventil

X2M 8 9 10

X2M 8 9 10

M

2

Mulige typer strømforsyning med reduceret pris pr. kWh
Mulige tilslutninger og krav til tilslutning af udstyret til de nævnte
strømforsyninger er vist på tegningen nedenfor:
[D-01]=1

1

M

Fastgør kablet (kablerne) med kabelklemmerne til kabelholdebeslagene, således at kablet ikke belastes.

Tilslutning til en strømforsyning med reduceret pris pr.
kWh

1
2

2

3

El-selskaber verden over arbejder hårdt på at kunne tilbyde pålidelig
el-service til konkurrencedygtige priser, og de er ofte bemyndiget til
at give kunderne særligt gunstige priser. Eksempelvis priser
afhængigt af forbrugstid, sæsonbetingede priser, eller den såkaldte
'Wärmepumpentarif' i Tyskland og Østrig, ...
Dette udstyr kan tilsluttes systemer med strømforsyning til særlig
gunstige priser som nævnt ovenfor.
Spørg det el-selskab, der leverer strøm på det sted, hvor udstyret skal
installeres, for at finde ud af, om det er relevant at tilslutte udstyret til
et system med strømforsyning med reduceret pris pr. kWh, forudsat
at sådan et system overhovedet er tilgængeligt.
Når udstyret er tilsluttet et sådant system med reduceret pris pr. kWh,
kan el-selskabet:
■

afbryde strømforsyningen til udstyret i visse tidsrum,

■

forlange, at udstyret kun forbruger en begrænset mængde
elektricitet over en vis periode.

Indendørsenheden er udviklet til at modtage et indgangssignal, som
skifter enheden til tvungen afbrydelse. Når dette sker, kører
udendørsenhedens kompressor ikke.

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

3

4
17 18

1
2
3

L N

S2S

4
L N

S2S

4
L N

S2S

3

4

X2M

A1P

PAS PÅ

X40A

Vedr. en strømforsyning med reduceret pris pr. kWh,
vist nedenfor som type 1
■

Hvis strømforsyningen med reduceret pris pr. kWh er
af typen, hvor strømforsyningen ikke afbrydes, kan
man stadig styre varmeenhederne.
Se "[D] strømforsyning med reduceret pris pr.
kWh/lokal skifteværdi vejrafhængig" på side 30
vedrørende de forskellige muligheder for styring af
varmeenheder på tidspunkter, hvor reduceret pris pr.
kWh er aktiv.
Hvis varmeenheder skal styres på tidspunkter, hvos
strømforsyningen med reduceret pris pr. kWh er
afbrudt, skal disse varmeenheder tilsluttes en separat
strømforsyning.

■

I det tidsrum, hvor reduceret pris pr. kWh er aktiv, og
hvor strømforsyningen fortsættes, er stand-by strømforbrug muligt (printkort, styreenhed, pumpe....).

Vedr. en strømforsyning med reduceret pris pr. kWh,
vist nedenfor som type 2 eller 3
Hvis strømforsyningen afbrydes ved strømforsyning med
reduceret pris pr. kWh, kan man ikke styre
varmeenhederne.
■

■

Afbrydelsen af strømforsyningen bør ikke være
længere end 2 timer, ellers nulstilles styreenhedens
realtids-ur.
Styreenhedens display er tomt, når strømforsyningen
er afbrudt.

1

Boks til strømforsyning med reduceret pris pr. kWh

2

Modtager, der styrer signalet fra el-selskabet

3

Strømforsyning til udendørsenheden
(Se installationsvejledningen til udendørsenheden)

4

Spændingsfri kontakt til indendørsenheden

Når udendørsenheden er tilsluttet en strømforsyning med reduceret
pris pr. kWh, skal den spændingsfri kontakt på den modtager, der
styrer el-selskabets signal om reduceret pris pr. kWh, tilsluttes
klemme 17 og 18 på X2M (som vist på tegningen ovenfor).
Når parameter [D-01]=1 på det tidspunkt, hvor signalet om reduceret
pris pr. kWh sendes fra el-selskabet, åbner kontakten og enheden
går på tvungen frakobling(1).
Når parameter [D-01]=2 på det tidspunkt, hvor signalet om reduceret
pris pr. kWh sendes fra el-selskabet, lukker kontakten og enheden
går på tvungen frakobling(2).
Type 1
Denne type strømforsyning med reduceret pris pr. kWh er ikke
afbrudt.
Type 2
Denne type strømforsyning med reduceret pris pr. kWh afbrydes, når
tidsrummet er forløbet.
Type 3
Denne type strømforsyning med reduceret pris pr. kWh afbrydes med
det samme.

(1) Når signalet frigives igen, lukker den spændingsfri kontakt, og enheden kører
igen. Det anbefales derfor, at auto genstart-funktionen er aktiveret. Se "[3] Auto
genstart" på side 24.
(2) Når signalet frigives igen, åbner den spændingsfri kontakt, og enheden kører
igen. Det anbefales derfor, at auto genstart-funktionen er aktiveret. Se "[3] Auto
genstart" på side 24.
EKHBH/X016BA
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3
Når man tilslutter udstyret til en strømforsyning med reduceret pris pr. kWh, skal man ændre brugsstedsindstillingen
[D-01]. Hvis strømforsyningen med reduceret pris pr. kWh
er af den type, hvor strømforsyningen ikke afbrydes (som
vist ovenfor som type 1), skal man ændre både
brugsstedsindstilling
[D-01]
og
[D-00].
Se
"[D] strømforsyning med reduceret pris pr. kWh/lokal
skifteværdi
vejrafhængig"
på
side 30
i
kapitel
"Brugsstedsindstillinger".

Tilslutning af ledninger til enheden.

2

Hvis strømforsyningen med reduceret pris pr. kWh er af
typen, hvor strømforsyningen ikke afbrydes, tvinges
enheden til standsning. Det er stadig muligt at styre
solcellepumpen.

P2 P1

4

Omplacering af den digitale styreenhed
Den digitale styreenhed er fra fabrikken placeret på indendørsenheden. (Se "Hovedkomponenter" på side 10 vedr. den faktiske
placering). Den digitale styreenhed kan omplaceres, hvis det er
påkrævet.

5

1

Enhed

2

Bagerste del af den digitale styreenhed

3

Forreste del af den digitale styreenhed

4

Ledninger trukket bagfra

5

Ledninger trukket fra oven

6

Lav et hak i den del, som ledningen skal føres igennem, med
en bidetang el.lign.

Tilslut terminalerne for oven på den forreste del af den digitale
styreenhed med terminalerne inde i enheden (P1 til 16, P2 til
16a).

Vær opmærksom på, at man kun kan tilslutte 1 digital styreenhed til
indendørsenheden.

Ledningsspecifikationer

BEMÆRK

Ledningsspecifikationer

P2 P1

3

Når der sendes et signal om strømforsyning med reduceret
pris pr. kWh, vil den centrale styreindikator e blinke for at
vise, at strømforsyning med reduceret pris pr. kWh er aktiv.

■

Træk ledningerne, så der er afstand til strømforsyningens ledninger, for at undgå elektrisk
støj (ekstern støj).

■

Fjern afskærmningen på den
del, der skal passere inde i
styreenhedens kabinet ( l ).

Værdi

Type

2-leder

Del

0,75-1,25 mm2

Maks. længde

500 m

BEMÆRK

1

Ledning til tilslutning medfølger ikke.

16
16a

1

16
16a

6

4

Sæt den øverste del på den digitale styreenhed igen.
PAS PÅ

Montering
BEMÆRK

Den digitale styreenhed skal monteres indendørs.

Pas på ikke
monteringen.

at

klemme

ledningerne

under

Montér først klemmerne i bunden.
1

Fjern frontdelen på den digitale styreenhed.
Sæt en kærvskruetrækker ind i kærven (1)
på den bagerste del af den digitale
styreenhed og fjern frontdelen på enheden.

1
1

2

Spænd den digitale styreenhed på en plan
flade.

BEMÆRK

Pas på ikke at vride fjernbetjeningens nederste del ud
af facon ved at overspænde monteringsskruerne.
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OG KONFIGURATION

Indstilling af installation med rumtermostat

Indendørsenheden bør justeres af montøren, så den passer til
omgivelserne på opstillingsstedet (udendørs klima, installerede
komponenter osv.) og til brugerens ekspertise.
Det er vigtigt, at montøren læser alle informationer i dette
kapitel efter hinanden, og at systemet indstilles, så det er
anvendeligt.

Overblik over indstillinger på DIP-omskiftere
DIP-omskifteren SS2 findes på el-boksens printkort (se "Primære
komponenter i el-boksen" på side 11) og med den er det muligt at
indstille varmtvandstanken til boligtekniske installationer, rumtermostatens forbindelse og pumpedriften.
ADVARSEL

■

Når der ikke er tilsluttet en rumtermostat til
indendørsenheden, skal vippeafbryderen
SS2-3 indstilles til OFF.

■

Når der er tilsluttet en rumtermostat til
indendørsenheden, skal vippeafbryderen
SS2-3 indstilles til ON.

■

Bekræft de korrekte indstillinger (6®02=yes, 6®05=9, 6®06=3) på
rumtermostaten for at forhindre, at pumpen hele tiden tænder
og slukker (kontaktprel), hvilket kan begrænse pumpens
levetid.

OFF ON
DIPomskifter
SS2

ON

OFF

1

Anvendes ikke af
montøren

—

(Standard)

2

Varmtvandstank til
boligtekniske installationer
(se "Konfiguration af
varmtvandstank til
boligtekniske
installationer" på side 22)

Installeret

Ikke installeret
(standard)

3

Forbindelse rumtermostat
(se "Indstilling af
installation med
rumtermostat" på side 21)

Rumtermostat
tilsluttet

Rumtermostat
ikke tilsluttet
(standard)

4

Denne indstilling(a)
bestemmer
driftstilstanden på
varmepumpen, når der er
et samtidigt behov for
mere rumopvarmning/
-afkøling og opvarmning
af vand til boligen.

Prioriteret
opvarmning/
køling

Prioritet for den
side, med det
største behov(b)

3 4

1 2

3 4

Når en rumtermostat er tilsluttet indendørsenheden,
er timer-indstillingen for opvarmning og køling ikke
tilgængelig. Andre timer-indstillinger påvirkes ikke. Se
betjeningsvejledningen for yderligere information om
timer-indstillinger.

■

Når en rumtermostat er tilsluttet indendørsenheden,
og når = knappen eller y knappen er aktiveret,
blinker den centrale styreindikator e for at vise, at
rumtermostaten har forrang og styrer on/off funktion
og omskiftning.

3 4

Beskrivelse

1 2

■

Slå strømforsyningen fra, før du åbner el-boksens servicepanel og foretager ændringer i DIP-omskifterens
indstillinger.
1 2

OFF ON OFF ON

OPSTART

I den følgende tabel sammenfattes den påkrævede indstilling og
termostatens ledningsføring på klemblokken (X2M: 1, 2, 3, 4) i elboksen. Pumpedriften er opført i tredje kolonne. De tre sidste
kolonner angiver, hvorvidt følgende funktion er tilgængelig på
brugerinterfacet (UI) eller styret af termostaten (T).
• rumopvarmning eller køling til/fra (y)
• omskiftning opvarmning/køling (=)
• timer-indstilling opvarmning og køling (pr)
Termostat

Konfiguration

Pumpedrift

y

=

pr

Ingen termostat

• SS2-3 = OFF
• ledningsføring:
(ingen)

bestemt af
temperatur på
afgangsvand

UI

UI

UI

til, når rumopvarmning
eller køling er
slået til (y)

UI

UI

UI

(a)

(a) Kan kun anvendes, hvis DIP-omskifter 2 = ON
(b) Opvarmning/køling eller opvarmning af vand til boligen kan begrænses af timerindstillingen og/eller brugsstedsindstillinger (4, 5, 8).

X2M
1 2 3 4

• SS2-3 = ON
• ledningsføring:

X2M
1 2 3 4

Termostat kun
opvarmning

• SS2-3 = ON
• ledningsføring:
(se
installationsvejledningen til
sættet med
rumtermostaten)

til, når rumtermostaten
giver signal om
opvarmning

T

—

—

Termostat med
varme/kølekontakt

• SS2-3 = ON
• ledningsføring:
(se
installationsvejledningen
til sættet med
rumtermostaten)

til, når rumtermostaten
giver signal om
opvarmning
eller køling

T

T

—

(a) Pumpen standser, når rumopvarmning/-køling er afbrudt, eller når vandet når den
ønskede vandtemperatur, der er indstillet på brugerinterfacet. Ved tilkoblet
rumopvarmning/-køling vil pumpen køre hvert 5. minut i 3 minutter for at
kontrollere vandtemperaturen.
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For indstilling af pumpehastighed, se "Indstilling af
pumpehastighed" på side 23.

■

Når der ikke er installeret en varmtvandstank til boligtekniske installationer, skal
vippeafbryderen SS2-2 indstilles til OFF
(standard).

OFF ON

BEMÆRK

Konfiguration af varmtvandstank til boligtekniske
installationer

■

Når der er installeret en varmtvandstank til
boligtekniske installationer, skal vippeafbryderen SS2-2 indstilles til ON.

OFF ON

Indstilling af pumpedrift

Uden rumtermostat: DIP-omskifter SS2-3 = OFF
Når der ikke er tilsluttet en termostat til indendørsenheden,
bestemmes pumpedriften af temperaturen på afgangsvandet.
Man skal gøre følgende for at opnå tvungen konstant pumpedrift, når
der ikke er tilsluttet en rumtermostat:
- indstil vippeafbryderen SS2-3 på ON,
- kortslut terminalnumrene 1-2-4 på el-boksens klemrække.

Dobbelt kontrolpunkt
Når dobbelt kontrolpunkt er aktiveret, bestemmes pumpedriften
afhængigt af status for DIP-omskifteren SS2-3 og af kontakter for
valg af kontrolpunkt. Se konfigurationer for pumpedrift, når termostaten er tilsluttet eller ej, som beskrevet ovenfor.
Når dobbelt kontrolpunkt er aktiveret, er "tvungen konstant
pumpedrift" ikke mulig. Når SS2-3 er ON, mens SP1 og
SP2 begge er lukket, vil pumpedriften være den samme
som "med rumtermostat" og det andet kontrolpunkt vil
være det, der skal anvendes. Se "Dobbelt kontrolpunktsstyring" på side 27.
I den følgende tabel sammenfattes den påkrævede konfiguration og
termostatens ledningsføring på klemblokken (X2M: 1, 2, 4) i elboksen. Pumpedriften er opført i tredje kolonne. De tre sidste
kolonner angiver, hvorvidt følgende funktion er tilgængelig på
brugerinterfacet (UI) eller styret af kontakterne SP1 og SP2 til valg af
kontrolpunkt.
• rumopvarmning eller køling til/fra (y)
• omskiftning opvarmning/køling (=)
• timer-indstilling opvarmning og køling (pr)

Konfiguration

Pumpedrift

bestemt af
temperatur på
afgangsvand (a)

y

=

pr

UI

UI

UI

For at opnå gradvis opvarmning kan man sænke den laveste
temperatur på afgangsvandet til en værdi mellem 15°C og 25°C ved
at justere indstillingen på opstillingsstedet [9-01] (Opvarmning
kontrolpunkt nedre grænse). Se "Brugsstedsindstillinger" på side 23.
Opvarmning mellem 15°C og 25°C foretages udelukkende
af ekstra-varmeren.

Kontrol før brug
Kontrol før første start
FARE
Afbryd al relevant strømforsyning, før du etablerer
forbindelser.
Kontrollér følgende efter installation af enheden, før der tændes for
afbryderen:
1

Ledningsføring på stedet
Kontrollér, at ledningsføringen mellem det lokale strømforsyningspanel og indendørsenheden, udendørsenheden og
indendørsenheden, indendørsenheden og ventilerne (hvis de
anvendes) og indendørsenheden og rumtermostaten (hvis den
anvendes) er udført som beskrevet i kapitel "Ledningsføring på
stedet" på side 16, i henhold til ledningsdiagrammerne og i
henhold til europæiske og nationale bestemmelser.

2

Sikringer eller beskyttelsesindretninger

X2M

SP1

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

eller når primært
og/eller sekundært
kontrolpunkt er
påkrævet

SP2/SP1

UI

—

X2M
1 2 3 4
SP2

Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede beskyttelsesanordninger er af den størrelse og type, som er angivet i kapitel
"Tekniske specifikationer" på side 39. Hverken sikringer eller
beskyttelsesindretninger må være frakoblede.

SP1

SP1 =
SP2 =

Kontakt for første kontrolpunkt
Kontakt for andet kontrolpunkt

(a) Pumpen standser, når rumopvarmning/-køling er afbrudt, eller når vandet når den
ønskede vandtemperatur, der er indstillet på brugerinterfacet. Ved tilkoblet
rumopvarmning/-køling vil pumpen køre hvert 5. minut i 3 minutter for at
kontrollere vandtemperaturen.

3 4

Under opstart og når vandtemperaturen er lav, er det vigtigt, at
vandet opvarmes gradvist. Hvis man undlader dette, kan det medføre
revner i betongulve på grund af en for hurtig temperaturændring.
Kontakt den ansvarlige hos den virksomhed, der har udført
betonstøbningen for yderligere detaljer.

1 2 3 4
SP2

1 2

Første ibrugtagning ved lav udendørs
omgivelsestemperatur

Dobbelt kontrolpunkt

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

3 4

Når SS2-3 har været på ON uden alle påkrævede og
korrekte ledningsforbindelser mellem indendørsenheden
og el-boksen på varmtvandstanken til boligtekniske
installationer, vises fejlkoden AC på brugerinterfacet.

Med DIP-omskifter for rumtermostat: SS2-3 = ON
Når der er tilsluttet en termostat til indendørsenheden, kører pumpen
konstant, hver gang termostaten sender signal om opvarmning eller
køling.

1 2

3

Afbryder for ekstra-varmer F1B/F3B
Husk at slå ekstra-varmerens afbryder F2B til i el-boksen
(F1B/F3B afhænger af typen af ekstra-varmer). Se
ledningsdiagrammet.

4

Hjælpevarmer afbryder F2B
Husk at slå hjælpevarmerens afbryder F2B til i el-boksen
(gælder kun for enheder monteret med ekstra varmtvandstank til
boligtekniske installationer).

5

Jordforbindelse
Kontroller, at jordledningerne er korrekt tilsluttet, og at jordklemmerne er spændt.
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6

Intern ledningsføring

Brugsstedsindstillinger

Se efter, om der er løse forbindelser eller beskadigede elektriske
komponenter i el-boksen.
7

Fastgørelse
Kontrollér, at enheden er korrekt fastgjort for at undgå unormal
støj og vibrationer, når enheden startes.

8

Beskadiget udstyr
Kontrollér enheden indvendigt for beskadigede komponenter
eller klemte rør.

9

Kølemiddellækage
Kontrollér enheden indvendigt for kølemiddellækage. Hvis der er
opstået en kølemiddellækage, skal man kontakte forhandleren.

10

Strømforsyning spænding
Kontrollér strømforsyningen/spændingen på det lokale strømpanel. Spændingen skal svare til den spænding, der er angivet
på enhedens identifikationsmærkat.

11

Udluftningsventil
Kontrollér, at udluftningsventilen er åben (mindst 2 omgange).

12

Indendørsenheden skal indstilles af montøren, så den passer til
omgivelserne på opstillingsstedet (udendørs klima, installerede
komponenter osv.) og til brugerens behov. Her findes der et antal
såkaldte brugsstedsindstillinger. Der er adgang til disse brugsstedsindstillinger og de kan programmeres via brugerinterfacet på
indendørsenheden.
Hver brugsstedsindstilling er tildelt et 3-cifret tal eller en kode,
eksempelvis [1-03], som vises på displayet på brugerinterfacet. Det
første ciffer [1] viser den 'første kode' eller gruppe af indstillingsværdier. Det andet og tredje ciffer [03] viser sammen den 'anden
kode'.
Der findes en liste med alle brugsstedsindstillinger og standardværdier under "Tabel over brugsstedsindstillinger" på side 32. I
samme liste har vi indsat 2 kolonner til registrering af data og værdi for
ændrede brugsstedsindstillinger, der ikke svarer til standardværdien.
Der findes en detaljeret beskrivelse under "Detaljeret beskrivelse" på
side 24.

Fremgangsmåde
Gå frem som følger for at ændre en eller flere brugsstedsindstillinger.

Overtryksventil
Kontrollér, at ekstra-varmeren er helt fyldt med vand ved at åbne
overtryksventilen. Der skal trænge vand ud, ikke luft.

BEMÆRK

13

Hvis man anvender systemet, uden at ekstravarmeren er helt fyldt med vand, vil det beskadige
ekstra-varmeren!

3
1

Spærreventiler

2

Kontrollér, at spærreventilerne er installeret korrekt, og at de er
helt åbne.
BEMÆRK

Hvis systemet er i drift med lukkede ventiler,
beskadiges pumpen!

Opstart af indendørsenheden
Når der er tændt for strømforsyningen til indendørsenheden, vises
"88" på brugerinterfacet under initialisering, hvilket kan vare op til
30 sekunder. Under denne proces kan man ikke benytte
brugerinterfacet.

1

Tryk på z knappen i minimum 5 sekunder for at indlæse FIELD
SET MODE.
Symbolet $ (3) vises. Den aktuelt valgte kode for
brugsstedsindstilling vises ; (2), med den indstillede værdi
vist til højre - (1).

(se

2

Tryk på bgi knappen for at vælge den passende første
kode for brugsstedsindstilling.

Standardindstillingen er højeste hastighed (I). Hvis vandflowet i
systemet er for højt (eksempelvis støj fra cirkulerende vand i
installationen), kan man indstille hastigheden til medium (II) eller lav
(III).

3

Tryk på bgj knappen for at vælge den passende anden
kode for brugsstedsindstilling.

4

Tryk på pfi knappen og pfj knappen for at
ændre værdien af den valgte brugsstedsindstilling.

5

Gem den nye værdi ved at trykke på pr knappen.

6

Gentag trin 2 til 4 for at ændre andre brugsstedsindstillinger,
hvis det er påkrævet.

7

Når du er færdig, skal du trykke på "z" knappen for at forlade
FIELD SET MODE.

Indstilling af pumpehastighed
Pumpehastigheden
kan
vælges
"Hovedkomponenter" på side 10).

på

pumpen

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

I

II

BEMÆRK

Ændringer i en specifik brugsstedsindstilling lagres
kun, når man trykker på pr knappen. Hvis man går til
en ny indstillingskode eller trykker på z knappen,
annulleres den ændring, man har foretaget.

III

ESP [kPa]

Det tilgængelige eksterne statiske tryk (ESP, udtrykt i kPa) i forhold til
vandflowet (l/min) vises på grafen nedenfor.

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
[l/min]
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■

Før enheden forlader fabrikken, er værdierne blevet
indstillet
som
vist
under
"Tabel
over
brugsstedsindstillinger" på side 32.

■

Når man forlader FIELD SET MODE, kan "88" blive
vist på LCD'en på brugerinterfacet, mens enheden
initialiseres.
Installationsvejledning

23

Detaljeret beskrivelse

[2] Desinfektion

[0] Niveau for brugeradgang

Anvendes kun ved en varmtvandstank til boligtekniske installationer.

Hvis det er påkrævet, kan visse knapper på brugerinterfacet gøres
utilgængelige for brugeren.

Ved desinfektion desinficeres varmtvandstanken til boligtekniske
installationer gennem periodisk opvarmning af vandet til boligen til en
specifik temperatur.

Der findes tre niveauer for brugeradgang (se tabellen nedenfor). Skift
mellem niveau 1 og niveau 2/3 foretages ved at trykke samtidigt på
knapperne pfi og pfj og straks efter samtidigt på
knapperne s og ba og ved at holde alle 4 knapper trykket ned i
mindst 5 sekunder (i normal drift). Dette vises ikke på brugerinterfacet. Når niveau 2/3 er valgt, bestemmes det faktiske niveau for
brugeradgang – enten niveau 2 eller niveau 3 – af
brugsstedsindstilling [0-00].
Niveau for brugeradgang
Knap

1

2

3

Knap for støjsvag drift

s

driftsklar

—

—

Knap for vejrafhængigt
kontrolpunkt

ba

driftsklar

—

—

Knap til timerindstilling til/fra

pr

driftsklar

driftsklar

—

Knap programmering

Knapper til
tidsindstilling
Knap inspektion/testdrift

<

driftsklar

—

—

pf
i
pf
j

driftsklar

—

—

z

driftsklar

PAS PÅ
Brugsstedsindstillinger for desinfektion bør indstilles af
montøren i henhold til nationale og lokale bestemmelser.
■ [2-00] Driftsinterval: dag(e) i ugen, hvor vandet til boligen
skal opvarmes.
■ [2-01] Status: definerer, om desinfektion er tændt (1) eller
slukket (0).
■ [2-02] Starttid: tidspunkt på dagen, hvor vandet til boligen
skal opvarmes.
■ [2-03] Kontrolpunkt: der opnås høj vandtemperatur
■ [2-04] Interval: tidsperiode, der definerer hvor længe
kontrolpunkts-temperaturen skal opretholdes.
TDHW
[2-03]

[2-04]

TH
—

TU

—

[1] Vejrafhængigt kontrolpunkt (kun opvarmning)
Brugsstedsindstillinger for det vejrafhængige kontrolpunkt definerer
parametre for vejrafhængig styring af enheden. Når vejrafhængig
styring er aktiv, bestemmes vandtemperaturen automatisk afhængigt
af udetemperaturen. Koldere udetemperatur vil medføre varmere
vand og omvendt. Under vejrafhængig styring har brugeren mulighed
for at hæve eller sænke target-vandtemperaturen med maks. 5°C. Se
betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger om vejrafhængig
styring.
■ [1-00] Lav omgivende temperatur (Lo_A): lav udetemperatur.
■ [1-01] Høj omgivende temperatur (Hi_A): høj udetemperatur.
■ [1-02] Kontrolpunkt ved lav omgivende temperatur (Lo_Ti):
target-temperatur for udgående vand, når udetemperaturen
er lig med eller under lav omgivende temperatur (Lo_A).
Bemærk, at Lo_Ti værdien bør være højere end Hi_Ti, ved
koldere udendørstemperatur (dvs. Lo_A) er varmere vand
påkrævet.
■ [1-03] Kontrolpunkt ved høj omgivende temperatur (Hi_Ti):
target-temperatur for udgående vand, når udetemperaturen
er lig med eller højere end høj omgivende temperatur (Hi_A).
Bemærk, at Hi_Ti værdien bør være lavere end Lo_Ti, ved
varmere udetemperatur (dvs. Hi_A) er vand med en lavere
temperatur tilstrækkeligt.
Tt

00.00

01.00

22.00

23.00

24.00

t

[2-02]
TDHW

Temperatur på varmt vand til boliger

TU

Brugerdefineret kontrolpunkt for temperatur (som indstillet på
brugerinterfacet)

TH

Temperatur med højt kontrolpunkt [2-03]

t

Tid

ADVARSEL
Vær opmærksom på, at varmtvandstemperaturen ved
varmtvandshanen vil svare til værdien valgt under
brugsstedsindstilling [2-03] efter endt desinfektion.
Hvis denne høje temperatur på varmt vand til boligen
udgør en potentiel risiko for, at personer kan komme til
skade, skal der installeres en blandeventil (medfølger ikke)
ved varmtvandsudtaget på varmtvandstanken til boligtekniske installationer. Denne blandeventil skal sikre, at
varmtvandstemperaturen ved varmtvandshanen aldrig
overstiger en indstillet maksimalværdi. Denne maksimalt
tilladte varmtvandstemperatur skal vælges i henhold til
lokale og nationale bestemmelser.
[3] Auto genstart
Når strømforsyningen genoptages efter en afbrydelse, vil auto
genstart-funktionen reaktivere de indstillinger på brugerinterfacet, der
var gældende ved strømafbrydelsen.

Lo_Ti
+ 05
00

Hi_Ti

Shift value

BEMÆRK

– 05

Lo_A

Hi_A

Tt

Target-vandtemperatur

TA

Omgivende (udendørs) temperatur
= Skift værdi

TA

Bemærk, at hvis denne funktion er deaktiveret, vil timer-indstillingen
ikke blive aktiveret, når strømforsyningen til enheden genoptages
efter strømsvigt. Tryk på pr knappen for at aktivere timerindstillingen igen.
■ [3-00] Status: definerer, om auto-genstart funktionen er på
ON (0) eller OFF (1).
BEMÆRK
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Det anbefales derfor, at man aktiverer auto genstartfunktionen.

Hvis strømforsyningen med reduceret pris pr. kWh er
af typen, hvor strømforsyningen afbrydes, skal autogenstart funktionen altid være aktiveret.
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[4] Drift af ekstra-varmer/hjælpevarmer og rumopvarmning offtemperatur
Drift af ekstra-varmer
Man kan slå driften af ekstra-varmeren til eller fra uafhængigt, eller
driften kan frakobles afhængigt af hjælpevarmeren.
■ [4-00] Status: definerer, om drift af ekstra-varmer er aktiveret
(1) eller deaktiveret (0).
■ [4-01] Prioritet: bestemmer, hvorvidt ekstra-varmer og
hjælpevarmer kan køre samtidigt (0), eller om drift af
hjælpevarmeren har forrang i forhold til drift af ekstravarmeren (1), eller om drift af ekstra-varmeren har forrang i
forhold til drift af hjælpevarmeren (2).
BEMÆRK

Når prioritets-indstillingen er ON (1), kan
systemets rumopvarmningseffekt falde ved
lav udendørstemperatur, da ekstra-varmeren
ikke kan anvendes til rumopvarmning, hvis
der er behov for opvarmning af vand til
boligen (varmepumpen leverer stadig
rumopvarmning).
Når prioritets-indstillingen er ON (2), kan
systemets opvarmning af vand til boligen
falde ved lav udendørstemperatur, da hjælpevarmer ikke kan anvendes til opvarmning af
vand til boligen, hvis der er behov for rumopvarmning. Dog vil varmepumpen stadig
kunne opvarme vand til boligen.
Når prioritets-indstillingen er OFF (0), skal du
kontrollere, at strømforbruget ikke overskrider
grænseværdierne.

■ [4-03]=1, for hjælpevarmerens varmedrift er alene bestemt af
hjælpevarmerens OFF-temperatur (TBH OFF), hjælpevarmerens ON-temperatur (TBH ON) og/eller timerindstillingen. Se indstilling "[7-00]" på side 27 og "[7-01]" på
side 27.
■ [4-03]=2, for drift af hjælpevarmeren er kun tilladt, hvis
varmepumpen er uden for "driftsområde" i forhold til dens
driftstilstand ved opvarmning af vand til boligen (T A<[5-03]
eller TA>35°C), eller hvis temperaturen på varmt vand til
boligen er 2°C lavere end varmepumpens OFF-temperatur
(THP OFF) for driftstilstand ved opvarmning af vand til boligen
(TDHW>THP OFF–2°C). (Se indstilling [5-03] på side 26, [6-00]
på side 26 og [6-01] på side 26).
Giver den mest optimale dækning af behovet for varmt vand
til boligen opvarmet af pumpen.
■ [4-03]=3, for hjælpevarmerens drift er den samme som ved
indstilling 1, dog er hjælpevarmeren OFF, når varmepumpen
er aktiv i driftstilstand ved opvarmning af vand til boligen.
Konsekvensen af denne funktionalitet er, at indstilling [8-03]
ikke er relevant.
Giver optimal dækning af behovet for varmt vand til boligen
opvarmet af varmepumpen i forbindelse med [8-04].
■

Når indstilling [4-03]=1/2/3, kan driften af hjælpevarmeren også blive begrænset af timerindstillingen. Det vil sige, når driften af
hjælpevarmeren foretrækkes i et vist tidsrum af
dagen. (Se betjeningsvejledningen)

■

Når indstilling [4-03]=2, kan hjælpevarmeren
køre, når TA<[5-03] er uafhængig af status på
[5-02]. Hvis bivalent drift er aktiveret, og hvis
tilladelsessignalet for hjælpekedlen er ON,
begrænses driften af hjælpevarmeren, selv når
TA<[5-03]. (Se "[C-02]" på side 29).

■

Drift af hjælpevarmeren er altid tilladt under
effektfuld drift og ved desinfektion, dog ikke for
den periode, hvor ekstra-varmeren skal køre af
sikkerhedshensyn og [4-02]=1.

Rumopvarmning off-temperatur
■ [4-02] Rumopvarmning off-temperatur: udendørstemperatur,
over hvilken rumopvarmningen kobles fra for at beskytte mod
overophedning.
Drift af hjælpevarmer
Anvendes kun ved en varmtvandstank til boligtekniske installationer.
Driften af hjælpevarmeren kan aktiveres eller begrænses afhængigt
af udetemperaturen (TA), temperaturen på varmt vand til boligen
(TDHW) eller af varmepumpens driftsmåde.
■ [4-03] Hjælpevarmer drift: definerer, om drift af hjælpevarmer
er aktiveret (1) eller begrænset (0/2/3).
Forklaring af indstilling på [4-03]
Hjælpevarmeren kan kun køre, hvis funktionen for opvarmning
af vand til boligen er aktiveret (w).
■ [4-03]=0, for drift af hjælpevarmeren er kun tilladt under
"[2] Desinfektion" og "Effektfuld opvarmning af vand til
boligen" (se betjeningsvejledningen).
Denne indstilling anbefales kun, hvis varmepumpens
kapacitet dækker varmekravene i boligen og brugen af varmt
vand i boligen i hele fyringssæsonen.
Resultatet af denne indstilling er, at vand til boligen aldrig
varmes op af hjælpevarmeren med undtagelse af tilfælde
"[2] Desinfektion" og "Effektfuld opvarmning af vand til
boligen" (se betjeningsvejledningen).

[5] Balancetemperatur
rumopvarmning

og

prioriteret

temperatur

for

Balancetemperatur — Brugsstedsindstillinger for 'balancetemperatur' relaterer til styringen af ekstra-varmeren.
Når funktionen for balancetemperatur er aktiveret, er styringen af
ekstra-varmeren begrænset til lav udetemperatur, det vil sige når
udetemperaturen er lig med eller under den specificerede balancetemperatur. Når funktionen er deaktiveret, er styring af ekstravarmeren mulig ved enhver udetemperatur. Aktivering af denne
funktion reducerer ekstra-varmerens funktionstid.
■ [5-00]
Status
balancetemperatur: specificerer,
balancetemperatur-funktionen er aktiveret (1)
deaktiveret (0).

om
eller

■ [5-01] Balancetemperatur: udetemperatur, under hvilken drift
af ekstra-varmer er tilladt.

Hvis driften af hjælpevarmeren er begrænset
([4-03]=0) og den udendørs omgivende temperatur TA
er lavere end den brugsstedsindstilling, som parameter [5-03] er indstillet til og [5-02]=1, så opvarmes
vandet til boligen ikke.
Konsekvensen af denne indstilling er, at temperaturen
på varmt vand til boligen (TDHW) maksimalt kan være
varmepumpens OFF temperatur (THP OFF). Se
indstilling af [6-00] og [6-01] i "[6]" på side 26.
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Temperatur prioriteret rumopvarmning — Anvendes kun ved
installationer med en varmtvandstank til boligtekniske installationer.
— Brugsstedsindstillinger for 'temperatur prioriteret rumopvarmning'
gælder for drift af 3-vejs-ventilen og hjælpevarmeren i varmtvandstanken til boligtekniske installationer.
Når funktionen for prioriteret rumopvarmning er aktiveret, sikres det,
at varmepumpens fulde kapacitet udelukkende anvendes til
rumopvarmning, når udetemperaturen er lig med eller falder til under
temperaturen for prioriteret rumopvarmning, det vil sige lav
udetemperatur. I dette tilfælde opvarmes vandet til boligen kun af
hjælpevarmeren.
■ [5-02] Status for prioritet rumopvarmning: specificerer, om
prioriteret rumopvarmning er aktiveret (1) eller deaktiveret
(0).
■ [5-03] Temperatur prioriteret rumopvarmning: udetemperatur,
under hvilken vand til boligen kun vil blive opvarmet af
hjælpevarmeren, det vil sige lav udetemperatur.
Hvis driften af hjælpevarmeren er begrænset
([4-03]=0) og den udendørs omgivende temperatur TA
er lavere end den brugsstedsindstilling, som
parameter [5-03] er indstillet til og [5-02]=1, så
opvarmes vandet til boligen ikke.
■ [5-04] Ændring af kontrolpunkt for temperatur på varmt vand
til boligen: ændring af kontrolpunkt for den ønskede
temperatur på varmt vand til boligen, anvendes ved lav
udetemperatur, når prioriteret rumopvarmning er aktiveret.
Det ændrede (højere) kontrolpunkt vil sikre, at den totale
varmekapacitet på vandet i tanken forbliver nogenlunde
uændret gennem kompensation for den koldere temperatur
på vandet i bunden af tanken (da varmevekslerspolen ikke er
i drift) med et varmere lag for oven.
Tset

[6] DT (temperaturdifference) ved driftstilstand for opvarmning
af vand til boligen med varmepumpe
Anvendes kun ved en varmtvandstank til boligtekniske installationer.
Brugsstedsindstillinger for 'DT (temperaturdifference) for opvarmning
af vand til boligen' bestemmer den temperatur, hvor varmepumpen
starter opvarmning af vand til boligen (det vil sige varmepumpens
ON-temperatur), og hvor opvarmningen standses (det vil sige
varmepumpens OFF-temperatur).
Når temperaturen på vand til boligen falder til under varmepumpens
ON-temperatur (THP ON), starter varmepumpen opvarmning af vand
til boligen. Så snart temperaturen på vandet til boligen når
varmepumpens OFF-temperatur (THP OFF) eller det brugerdefinerede
kontrolpunkt for temperatur (TU), standses varmepumpens
opvarmning af vandet til boligen (ved skift på 3-vejs-ventilen).
Varmepumpens OFF-temperatur, og varmepumpens ON-temperatur
og dens relation til brugsstedsindstillinger [6-00] og [6-01] forklares
på tegningen nedenfor.
■ [6-00] Start: temperaturforskel, som bestemmer varmepumpens ON-temperatur (THP ON). Se tegning.
■ [6-01] Stop: temperaturforskel, som bestemmer varmepumpens OFF-temperatur (THP OFF). Se tegning.

T(°C)
TU

50
48

THP MAX
THP OFF

TU

TA

Tset

Kontrolpunkt for temperatur på varmt vand til boliger

TU

Brugerdefineret kontrolpunkt (som indstillet på
brugerinterfacet)

TA

Omgivende (udendørs) temperatur
Prioriteret rumopvarmning

ADVARSEL
Vær opmærksom på, at temperaturen på det varme vand
til boligen forøges automatisk med den værdi, der er valgt
under brugsstedsindstilling [5-04] (hvis udetemperaturen
falder til under brugsstedsindstillingen [5-03]) sammenlignet med bruger-kontrolpunktet for varmt vand til boligen
(TU). Se brugsstedsindstilling [5-03], [7-00] og betjeningsvejledningen for at vælge et foretrukket kontrolpunkt.

TU
= 45°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 7°C

T(°C)

[6-01]

50

THP MAX

[6-00]

45

TU = THP OFF

38

THP ON

[6-00]

THP ON

Brugerdefineret kontrolpunkt for temperatur (som indstillet
på brugerinterfacet)

[5-04]

[5-03]

TU
= 70°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 7°C

70

41

TU

TU < THP MAX

TU > THP MAX

THP MAX

Maks. varmepumpetemperatur ved føler i varmtvandstank til
boligtekniske installationer (50°C) (afhængigt af TA)(a)

THP OFF

Varmepumpens OFF-temperatur

THP ON

Varmepumpens ON-temperatur

(a) 50°C = THP MAX ved TA≤25°C.
48°C = THP MAX ved TA>25°C.

Den maksimale tank-temperatur, som kan opnås med
varmepumpen er 50°C. Vi anbefaler, at man ikke vælger
THP OFF højere end 48°C for at forbedre ydelsen på
varmepumpen under opvarmning af vand til boligen.
Ved indstilling [4-03]=0 eller 2, skal man være opmærksom
på indstilling [6-00]. Det er nødvendigt at finde en god
balance mellem den påkrævede temperatur på vandet til
boligen og varmepumpens ON-temperatur (T HP ON).

Hvis denne høje temperatur på varmt vand til boligen
udgør en potentiel risiko for, at personer kan komme til
skade, skal der installeres en blandeventil (medfølger ikke)
ved varmtvandsudtaget på varmtvandstanken til boligtekniske installationer. Denne blandeventil skal sikre, at
varmtvandstemperaturen ved varmtvandshanen aldrig
overstiger en indstillet maksimalværdi. Denne maksimalt
tilladte varmtvandstemperatur skal vælges i henhold til
lokale og nationale bestemmelser.
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[7] DT for hjælpevarmer og dobbelt kontrolpunkts-funktion
DT for hjælpevarmer
Anvendes kun ved en varmtvandstank til boligtekniske installationer.
Når vandet til boligen varmes op, og når kontrolpunkts-temperaturen
på vandet (indstillet af brugeren) er nået, vil hjælpevarmeren
fortsætte med at opvarme vandet til boligen til en temperatur, der
ligger nogle få grader over kontrolpunkts-temperaturen, det vil sige
hjælpevarmerens OFF-temperatur. Disse ekstra grader specificeres
gennem indstillinger for temperatur-trin for varmt vand til boligen. En
korrekt indstilling forhindrer, at hjælpevarmeren hele tiden slås til og
fra (vibrerer) for at opretholde kontrolpunkts-temperaturen på varmt
vand til boligen. Bemærk: Hjælpevarmeren vil blive slået til igen, når
temperaturen på varmt vand til boligen falder [7-01] (brugsstedsindstilling) under hjælpevarmerens OFF-temperatur.
Hvis timer-indstillingen for hjælpevarmeren (se betjeningsvejledningen) er aktiv, vil hjælpevarmeren kun køre, hvis
dette tillades af timer-indstillingen.
■ [7-00] Temperaturtrin for varmt vand til boligen: temperaturforskel over kontrolpunkts-temperaturen for varmt vand til
boligen, før hjælpevarmeren slås fra.
TDHW

[6-01]

Dobbelt kontrolpunkts-styring
Vedrører kun installationer med forskellig varmestrålingskilde, der
kræver forskellige kontrolpunkter.
Dobbelt kontrolpunkts-styring gør det muligt at danne 2 forskellige
kontrolpunkter.
BEMÆRK

Det angives ikke, hvilket kontrolpunkt, der er aktivt!

BEMÆRK

■

Det første kontrolpunkt for opvarmning/køling er
det kontrolpunkt, der er valgt på brugerinterfacet.
- Under opvarmning kan det første kontrolpunkt
være en fast værdi eller vejrafhængigt.
- Under køling er det første kontrolpunkt altid en
fast værdi.

■

Andet kontrolpunkt opvarmning [7-03] bør
relateres til de varmestrålingskilder, der kræver
det højeste kontrolpunkt under opvarmning.
Eksempel: ventilationskonvektor.

■

Andet kontrolpunkt køling [7-04] bør relateres til
de varmestrålingskilder, der kræver det laveste
kontrolpunkt
under
køling.
Eksempel:
ventilationskonvektor.

■

Den faktiske andet kontrolpunkts-opvarmningsværdi afhænger af den valgte værdi for indstilling
[7-03].
- Hvis [7-03]=1~24, vil det faktiske andet
kontrolpunkt være første kontrolpunkt for
opvarmning forøget med [7-03] (maksimum er
55°C).
På denne måde er andet kontrolpunkt for
opvarmning relateret til første kontrolpunkt for
opvarmning.
- Hvis [7-03]=25~55, svarer den faktiske
opvarmning for andet kontrolpunkt til [7-03].

■

Valg af andet kontrolpunkt eller første
kontrolpunkt bestemmes af terminalerne (X2M: 1,
2, 4).
Det andet kontrolpunkt har altid forrang for første
kontrolpunkt.

30
20
HP
10

BH

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

= 70°C
= 3°C
= 2°C
= 7°C

HP

5
t
BH

Hjælpevarmer

HP

Varmepumpe. Hvis varmepumpens opvarmningstid er for
lang, kan hjælpevarmeren starte.

TBH OFF

Hjælpevarmerens OFF-temperatur (TU + [7-00])

TBH ON

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

THP MAX

Maks. varmepumpetemperatur ved føler i
varmtvandstanken til boligtekniske installationer

THP OFF

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

THP ON

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

TDHW

Temperatur på varmt vand til boliger

TU

Brugerdefineret kontrolpunkt for temperatur (som indstillet
på brugerinterfacet)

t

Tid

ADVARSEL
Vær opmærksom på, at temperaturen på det varme vand
til boligen (altid) forøges automatisk med den værdi, som
er valgt under brugsstedsindstilling [7-00] sammenlignet
med bruger-kontrolpunktet for varmt vand til boligen (T U).
Se brugsstedsindstilling [7-00] og betjeningsvejledningen
for at vælge et foretrukket kontrolpunkt.
Hvis denne høje temperatur på vandet udgør en potentiel
risiko for, at personer kan komme til skade, skal der
installeres en blandeventil (medfølger ikke) ved varmtvandsudtaget på varmtvandstanken til boligtekniske
installationer. Denne blandeventil skal sikre, at varmtvandstemperaturen
ved
varmtvandshanen
aldrig
overstiger en indstillet maksimalværdi. Denne maksimalt
tilladte varmtvandstemperatur skal vælges i henhold til
lokale og nationale bestemmelser.
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ONunder

■ [7-04] Andet kontrolpunkt køling: specificerer temperaturen
for andet kontrolpunkt under køling.

[6-00]

THP ON 41
40

Minimumværdien
for
hjælpevarmerens
temperatur
(TBH ON)
er
2°C
(fast)
varmepumpens OFF-temperatur (THP OFF).

■ [7-03] Andet kontrolpunkt opvarmning: specificerer
temperaturen for andet kontrolpunkt under opvarmning.

60

THP MAX 50
THP OFF 48

■ [7-01] Hysterese-værdi hjælpevarmer: temperaturforskel,
som bestemmer hjælpevarmerens ON-temperatur (T BH ON).
TBH ON = TBH OFF – [7-01]

■ [7-02] Status for dobbelt kontrolpunkts-styring: definerer, om
dobbelt kontrolpunkts-styring er aktiveret (1) eller deaktiveret
(0).

[7-01]

[7-00]

TBH OFF 73
TBH ON 71
TU 70

Hvis driften af hjælpevarmeren er begrænset ([4-03]=0),
har kontrolpunktet for parameter [7-00] for brugsstedsindstillinger kun betydning for effektfuld opvarmning af
vand til boligen

X2M

SP1

Kontakt for første
kontrolpunkt

SP2

Kontakt for andet
kontrolpunkt

1 2 3 4
SP2

SP1

Når dobbelt kontrolpunkts-funktion er aktiveret, skal der
altid vælges opvarmning/køling på brugerinterfacet.
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BEMÆRK

Det er installatørens ansvar at sørge for, at der ikke
kan opstå uønskede situationer.
Det er meget vigtigt, at vandtemperaturen i gulvvarmekredsene aldrig bliver for høj under opvarmning og
aldrig for lav under køling. Hvis man ikke er
opmærksom på dette, kan det medføre skader på
konstruktionen eller reduceret komfort. Eksempelvis
kan der forekomme kondensdannelse på gulvet, hvis
vandet, der ledes til vandkredsene i gulvet, er for koldt
under køling (dugpunkt).

■ [8-03] Hjælpevarmer tidsforsinkelse: specificerer forsinkelse
af opstartstid for drift af hjælpevarmeren, når driftsmåden
med opvarmning af vand til boligen med varmepumpe er
aktiv.

[8] Timer for opvarmning af vand til boligen

■

Når varmepumpen kører ved opvarmning af
vand til boligen, er hjælpevarmerens
forsinkelsestid [8-03].

■

Når varmepumpen ikke er aktiv ved
opvarmning af vand til boligen, er
forsinkelsestiden 20 min.

■

Forsinkelsestimeren starter fra hjælpevarmeON-temperatur (TBH ON)

Anvendes kun ved en varmtvandstank til boligtekniske installationer.
Brugsstedsindstillinger for 'timer for opvarmning af vand til boligen'
definerer minimum og maksimum tidsrum for opvarmning af vand til
boligen mellem to cyklusser for opvarmning af vandet med varmepumpe, og forsinkelsestiden for hjælpevarmeren.

1
4

0
1

■ [8-00] Minimum driftstid: specificerer den min. tidsperiode,
hvor opvarmning af vand til boligen med varmepumpe bør
være aktiveret, selv når target-temperaturen for varmt vand til
boligen på varmepumpen (THP OFF) allerede er blevet nået.

3

0
1

■ [8-01] Maksimum driftstid: specificerer den maks. tidsperiode, hvor opvarmning af vand til boligen med varmepumpe kan være aktiveret, selv når target-temperaturen for
varmt vand til boligen på varmepumpen (T HP OFF) endnu ikke
er blevet nået.
Den faktiske maksimale driftstid vil automatisk variere
mellem [8-01] og [8-01]+[8-04] afhængigt af udetemperaturen. Se tegningen i kapitel "[8-04]" på side 29)

0
1
0

t

[8-03]

Bemærk, at når enheden er indstillet til at arbejde
med en rumtermostat (se "Indstilling af installation
med rumtermostat" på side 21), vil den maksimale
driftstid kun blive regnet med, når der sendes
signal om rumafkøling eller -opvarmning. Når der
ikke sendes signal om rumafkøling eller
-opvarmning, vil opvarmning af vand til boligen
med varmepumpen fortsætte, indtil "varmepumpens OFF temperatur" (se brugsstedsindstillinger [6] på side 26) er nået. Hvis der ikke er
installeret en rumtermostat, har timeren altid en
funktion.
■ [8-02] Anti-recirkuleringstid: specificerer det minimalt
påkrævede interval mellem to varmepumpecyklusser for
opvarmning af vand til boligen.
Den faktiske anti-recirkuleringstid vil automatisk variere
mellem [8-02] og 0 afhængigt af udetemperaturen. Se
tegningen i kapitel "[8-04]" på side 29)

1

Drift af hjælpevarmer (1 = aktiv, 0 = ikke aktiv)

2

Opvarmning af vand til bolig med varmepumpe
(1 = aktiv, 0 = ikke aktiv)

3

Forespørgsel om varmt vand til hjælpevarmer
(1 = forespørgsel, 0 = ingen forespørgsel)

4

Forespørgsel om varmt vand til varmepumpe
(1 = forespørgsel, 0 = ingen forespørgsel)

t

Tid

■

Ved at tilpasse forsinkelsestiden for hjælpevarmeren i
forhold til den maksimale driftstid kan man finde en
balance efter eget valg mellem effektiv energiudnyttelse og opvarmningstiden.

■

Hvis hjælpevarmerens forsinkelsestid er sat for højt,
kan det vare et stykke tid, før det varme vand til
boligen når den definerede temperatur, efter at
systemet har fordret opvarmning af vand til boligen.

■

Formålet med [8-03] er at forsinke hjælpevarmeren i
forbindelse med varmepumpens driftstid ved
opvarmning af vand til boligen.

■

Indstillingen [8-03] er kun relevant, hvis indstilling
[4-03]=1. Indstilling [4-03]=0/2/3 begrænser automatisk hjælpevarmeren i forbindelse med varmepumpens driftstid ved opvarmning af vand til boligen.

■

Bemærk, at [8-03] altid skal relatere til den maksimale
driftstid [8-01].

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

Eksempel: [4-03]=1
[8-02]

1

Opvarmning af vand til bolig med varmepumpe
(1 = aktiv, 0 = ikke aktiv)

2

Forespørgsel om varmt vand til varmepumpe
(1 = forespørgsel, 0 = ingen forespørgsel)

t

Tid

t
Indstillinger vedr.
energibesparelse

Indstillinger vedr. hurtig
opvarmning (standard)

[8-01]

5~60 min

30 min

[8-03]

[8-01] + 20 min

20 min

Hvis udendørstemperaturen er højere end brugsstedsindstillingen, som parameter [4-02] er indstillet til, er
brugsstedsindstillingen af parametrene [8-01], [8-02] og
[8-04] ikke relevante.
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■ [8-04] Ekstra driftstid ved [4-02]/[F-01]: specificerer den
ekstra driftstid ved maksimal driftstid ved udetemperatur
[4-02] eller [F-01]. Se tegningen nedenfor.
Opvarmning

Køling

t

t

[8-01]+
[8-04]

[8-01]+
[8-04]

[8-02]

[8-02]

[8-01]

[8-01]

0

[5-03]

t

[4-02]

0
TA

Med denne indstilling kan man vælge den ønskede støjsvage drift.
Der findes to former for støjsvag drift: støjsvag drift A og støjsvag drift
B.
I støjsvag drift A, har støjsvag drift af udendørsenheden prioritet
under alle omstændigheder. Ventilator- og kompressorhastighed (og
dermed effekt) begrænses til en vis procentdel af hastigheden ved
normal drift. I visse tilfælde kan dette resultere i nedsat effekt.
I støjsvag drift B, kan støjsvag drift ignoreres, hvis systemet fordrer
højere effekt. Dette kan i visse tilfælde resultere i en mindre støjsvag
drift af udendørsenheden, for at systemet kan levere den fordrede
effekt.

[F-01]

35°C

TA

Tid

maksimal driftstid
anti-recirkuleringstid

BEMÆRK

Man opnår den fulde fordel ved [8-04] hvis indstilling [4-03]
ikke er 1.

Indstil ikke andre værdier end de nævnte.

[C] Indstilling på EKRP1HB digital I/O printkort
Prioritering af driftstilstand ved solvarme

[9] Intervaller for kontrolpunkt køling og opvarmning
Formålet med denne brugsstedsindstilling er at hindre brugeren i at
vælge en forkert (for varm eller for kold) temperatur på afgangsvandet. Her kan man konfigurere intervallet for kontrolpunktet for
varmetemperaturen og intervallet for kontrolpunktet for køletemperaturen, som er tilgængeligt for brugeren.
PAS PÅ
■

Ved gulvvarme er det vigtigt at begrænse maks.
temperatur på afgangsvand ved opvarmning i henhold
til specifikationerne for gulvvarmeinstallationen.

■

Ved køling i gulv er det vigtigt at begrænse min.
temperatur på afgangsvand ved køling (brugsstedsindstilling af parameter [9-03]) til 16~18°C for at
hindre kondensdannelse på gulvet.

■ [9-00] Opvarmning kontrolpunkt øvre grænse:
temperatur på afgangsvandet ved opvarmning.

maks.

■ [9-01] Opvarmning kontrolpunkt nedre grænse: minimum
temperatur på afgangsvandet ved opvarmning.
■ [9-02] Køling kontrolpunkt øvre grænse: maks. temperatur på
afgangsvandet ved køling.
■ [9-03] Køling kontrolpunkt nedre grænse:
temperatur på afgangsvandet ved køling.

■ [A-00] Støjsvag drift type: definerer, om der er valgt støjsvag
drift A (0) eller støjsvag drift B (2).
■ [A-01] Parameter 01: du skal ikke ændre denne indstilling.
Lad den blive på standardværdien.

Omgivende (udendørs) temperatur

TA

[A] Støjsvag drift

minimum

■ [9-04] Indstilling af overskridelse: Definerer, hvor meget
vandtemperaturen må stige over kontrolpunktet, før
kompressoren standser. Denne funktion kan kun anvendes i
varmedrift.

■ [C-00] Indstilling for prioritering af driftstilstand ved solvarme
Få yderligere oplysninger om EKSOLHW-sættet for
tilslutning til solceller i sættets installationsvejledning.
Alarm-output logisk
■ [C-01] Alarm-output logisk: definerer logik for alarm-output
på EKRP1HB digitalt I/O printkort.
[C-01]=0, vil alarm-output aktiveres, når der forekommer en
alarm (standard).
[C-01]=1, vil alarm-output ikke aktiveres, når der forekommer
en alarm. Indstillingen på opstillingsstedet gør det muligt at
skelne mellem detekteringen af en alarm og af en
strømafbrydelse på enheden.

[C-01]

Alarm

Ingen alarm

Ingen
strømforsyning
til enheden

0 (standard)

Lukket output

Åbent output

Åbent output

1

Åbent output

Lukket output

Åbent output

Bivalent drift
Vedrører kun installationer med en hjælpekeddel (skiftende drift,
parallel tilslutning). Formålet med denne funktion er at bestemme —
baseret på udetemperaturen —hvilken varmekilde, der kan levere
rumopvarmningen, enten Daikin indendørsenheden eller en
hjælpekedel.
Brugsstedsindstillingen "bivalent drift" vedrører kun indendørsenhedens rumopvarmning og tilladelsessignalet til hjælpekedlen.
Når "bivalent drift" -funktionen er aktiveret, vil indendørsenheden
standse automatisk under rumopvarmning, når udetemperaturen
falder til under "bivalent ON-temperatur" og når tilladelsessignalet for
hjælpekedlen bliver aktivt.
Når bivalent-drift-funktionen er deaktiveret, er rumopvarmning med
indendørsenheden mulig ved enhver udetemperatur (se driftsområder), og tilladelsessignalet for hjælpekedel er altid deaktiveret.
■ [C-02] Bivalent drift status: definerer, om bivalent drift er
aktiveret (1) eller deaktiveret (0).
■ [C-03] Bivalent ON-temperatur: definerer udetemperaturen,
under hvilken tilladelsessignalet til hjælpekedlen bliver aktivt
(lukket, KCR på EKRP1HB), og rumopvarmning med
indendørsenheden standses.
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■ [C-04] Bivalent hysterese: definerer temperaturforskellen
mellem bivalent ON-temperatur og bivalent OFF-temperatur.
Tilladelsessignal X1–X2 (EKRP1HB)
lukket
[C-04]

åben
TA

[C-03]
TA

Udetemperatur

PAS PÅ
Følg alle regler nævnt i tillæg 5, når bivalent driftfunktion er aktiveret.
Daikin kan ikke gøres ansvarlig for skader på
anlægget som følge af, at man ignorerer ovenstående
beskrivelse.
■

Hvis udendørsenheden er enkeltfaset, kan
kombinationen af indstilling [4-03]=0/2 med
bivalent drift ved lav udendørs temperatur
medføre, at der er for lidt varmt vand til boligen.

■

Bivalent
drift-funktionen
påvirker
ikke
opvarmning af vand til boligen. Varmt vand til
boligen opvarmes stadigvæk og kun af
indendørsenheden.

■

Tilladelsessignalet til hjælpekedlen findes i
EKRP1HB (digitalt I/O-printkort). Når signalet er
aktiveret, er kontakten X1, X2 lukket, og
kontakten er åben, når signalet er deaktiveret. Se
tegningen vedrørende den skematiske placering
af denne kontakt.

■ [D-01] Tilslutning af enhed til en strømforsyning med
reduceret pris pr. kWh Definerer, hvorvidt udendørsenheden
er tilsluttet en strømforsyning med reduceret pris pr. kWh,
eller ej.
Hvis [D-01]=0, er enheden tilsluttet en normal strømforsyning
(standardværdi).
Hvis [D-01]=1 eller 2, er enheden tilsluttet en strømforsyning
med reduceret pris pr. kWh. I dette tilfælde er en specifik
installation af ledninger påkrævet, som forklaret i "Tilslutning
til en strømforsyning med reduceret pris pr. kWh" på side 19.
Når parameter [D-01]=1 på det tidspunkt, hvor signalet om
reduceret pris pr. kWh sendes fra el-selskabet, åbner
kontakten og enheden går på tvungen frakobling (1).
Når parameter [D-01]=2 på det tidspunkt, hvor signalet om
reduceret pris pr. kWh sendes fra el-selskabet, lukker
kontakten og enheden går på tvungen frakobling (2).
Lokal skifteværdi vejrafhængig
Den lokale skifteværdi for vejrafhængig brugsstedsindstilling er kun
relevant, hvis der er valgt vejrafhængigt kontrolpunkt (se brugsstedsindstilling "[1] Vejrafhængigt kontrolpunkt (kun opvarmning)" på
side 24).
■ [D-03] Lokal skifteværdi vejrafhængig: bestemmer skifteværdien for det vejrafhængige kontrolpunkt ved en
udetemperatur på omkring 0°C.
Tt
[1-02]
local shift value

range

[1-03]

[1-00]

X1 X2 X3 X4

X2M

OFF ON

[1-01]

Tt

Target-vandtemperatur

TA

Udetemperatur

range

SS1

0°C

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

TA

Interval
Lokal skifteværdi
Anvendelig brugsstedsindstilling for det vejrafhængige
kontrolpunkt [1]

X1M

YC Y1 Y2 Y3 Y4

[D-03]

Område udetemperatur (TA)

Lokal skifteværdi

0

—

—

1
2

[D] strømforsyning med reduceret pris pr. kWh/lokal skifteværdi
vejrafhængig

3
4

–2°C~2°C

–4°C~4°C

2
4
2
4

Strømforsyning med reduceret pris pr. kWh
■ [D-00] Afbrydelse af varmeenheder: Definerer, hvilke
varmeenheder der er afbrudte, når signalet fra el-selskabet
om reduceret pris pr. kWh modtages.
Hvis [D-01]=1 eller 2 og signalet fra el-selskabet om
reduceret pris pr. kWh modtages, afbrydes følgende
enheder:
[D-00]

Kompressor

Ekstra-varmer

Hjælpevarmer

0 (standard)

Tvungen
frakobling

Tvungen
frakobling

Tvungen
frakobling

1

Tvungen
frakobling

Tvungen
frakobling

Tilladt

2

Tvungen
frakobling

Tilladt

Tvungen
frakobling

3

Tvungen
frakobling

Tilladt

Tilladt

[D-00] indstillinger 1, 2 og 3 er kun relevante, hvis
strømforsyning med reduceret pris pr. kWh er af
den type, hvor strømforsyningen ikke afbrydes,
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(1) Når signalet frigives igen, lukker den spændingsfri kontakt, og enheden kører
igen. Det anbefales derfor, at auto genstart-funktionen er aktiveret. Se "[3] Auto
genstart" på side 24.
(2) Når signalet frigives igen, åbner den spændingsfri kontakt, og enheden kører
igen. Det anbefales derfor, at auto genstart-funktionen er aktiveret. Se "[3] Auto
genstart" på side 24.
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[E] Udlæsning af information fra enheden

X14A-funktionalitet

■ [E-00] Udlæsning af software-version (eksempel: 23)
■ [E-01] Udlæsning af EEPROM-version (eksempel: 23)
■ [E-02] Udlæsning
(eksempel: 11)

af

identifikation

af

enhedsmodel

BEMÆRK

■ [E-03] Udlæsning af temperatur på flydende kølemiddel
■ [E-04] Udlæsning af temperatur på indgangsvand

[F] Mulige indstillinger
Pumpedrift
Brugsstedsindstillingen for pumpedrift vedrører kun logisk pumpedrift, når DIP-omskifteren SS2-3 er OFF.
Når pumpedrifts-funktionen er deaktiveret, standser pumpen, hvis
udetemperaturen er højere end den værdi, der er indstillet gennem
[4-02], eller hvis udetemperaturen falder til under værdien indstillet
gennem [F-01]. Når pumpedriften er aktiveret, er pumpedrift mulig
ved alle udetemperaturer. Se "Indstilling af pumpedrift" på side 22.
■ [F-00] Pumpedrift: specificerer, om pumpedrift-funktionen er
aktiveret (1) eller deaktiveret(0).

Uafhængigt af brugsstedsindstillingen [F-04] følger
kontakten X3-X4 (EKRP1HB) logikken for outputsignalet til sættet for tilslutning til solceller. Se
tegningen nedenfor vedrørende den skematiske
placering af denne kontakt.
X1 X2 X3 X4

[E-03] og [E-04] udlæsninger opdateres ikke
konstant. Temperatur-udlæsninger opdateres kun
efter gennemgang af de første koder for
brugsstedsindstillinger.

BEMÆRK

■ [F-04] X14A-funktionalitet: specificerer, om X14A-logikken
følger output-signalet til sættet for tilslutning til solceller
(EKSOLHW) EKHBH/X_AA/AB (0), eller om X14A-logikken
følger output for bundpladevarmeren (1).

X2M

OFF ON

SS1

X1M

YC Y1 Y2 Y3 Y4

Tilladelse til rumafkøling
■ [F-01] Temperatur ved tilladelse til rumafkøling: definerer den
udetemperatur, under hvilken rumafkøling standses.
Denne funktion vedrører
rumafkøling er valgt.

kun

EKHBX,

når

Styring af bundpladevarmer
Vedrører kun installationer med en udendørsenhed ERLQ, eller hvis
sættet med bundpladevarmeren er installeret.
■ [F-02] Bundpladevarmer ON-temperatur: definerer den
udetemperatur, under hvilken bundpladevarmeren aktiveres
af indendørsenheden for at forebygge isdannelse på
bundpladen på udendørsenheden ved lav udetemperatur.
■ [F-03] Bundpladevarmer hysterese: definerer temperaturforskellen mellem bundpladevarmerens ON-temperatur og
bundpladevarmerens OFF-temperatur.
Bundpladevarmer
ON
[F-03]

OFF
[F-02]
TA

TA

Udetemperatur

PAS PÅ
Bundpladevarmeren styres via X14A. Kontroller, at [F-04]
er indstillet korrekt.
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Tabel over brugsstedsindstillinger
Montør-indstilling afvigende fra standardværdi
Første Anden
kode kode Indstillingsnavn

0

Niveau for brugeradgang

1

Vejrafhængigt kontrolpunkt

00

2

3

5

6

7

8

Dato

Værdi

Niveau for brugeradgang

Standardværdi

Interval

Trin

Enhed

3

2/3

1

—

Lav omgivende temperatur (Lo_A)

–10

–20~5

1

°C

01

Høj omgivende temperatur (Hi_A)

15

10~20

1

°C

02

Kontrolpunkt ved lav omgivende temperatur
(Lo_Ti)

40

25~55

1

°C

03

Kontrolpunkt ved høj omgivende temperatur
(Hi_Ti)

25

25~55

1

°C

Fri

Mon~Sun,
alle

—

—

Desinfektion
00

Driftsinterval

01

Status

1 (ON)

0/1

—

—

02

Starttid

23:00

0:00~23:00

1:00

time

03

Kontrolpunkt

70

40~80

5

°C

04

Interval

10

5~60

5

min

0 (ON)

0/1

—

—

0/1

—

—

Auto genstart
Status

Drift af ekstra-varmer/hjælpevarmer og rumopvarmning off-temperatur
00

Status

1 (ON)

01

Forrang

0 (OFF)

0/1/2

—

—

02

Rumopvarmning off-temperatur

35

14~35

1

°C

03

Drift af hjælpevarmer

3

0/1/2/3

—

—

04

Finder ikke anvendelse

2

Read only

—

—

1 (ON)

0/1

—

—

Balancetemperatur og prioriteret temperatur for rumopvarmning
00

Status for balancetemperatur

01

Balancetemperatur

02

Status for prioriteret rumopvarmning

03
04

0

–15~35

1

°C

0 (OFF)

0/1

—

—

Temperatur prioriteret rumopvarmning

0

–15~20

1

°C

Ændring af kontrolpunkt for temperatur på varmt
vand til boligen:

10

0~20

1

°C

DT (temperaturdifference) ved driftstilstand for opvarmning af vand til boligen med varmepumpe
00

Start

2

2~20

1

°C

01

Stop

2

0~10

1

°C

02

Finder ikke anvendelse

0

Read only

—

—

1

°C

DT for hjælpevarmer og dobbelt kontrolpunkts-funktion
00

Temperaturtrin for varmt vand til boligen

0

0~4

01

Hysterese-værdi hjælpevarmer

2

2~40

1

°C

02

Dobbelt kontrolpunkts-styring status

0

0/1

—

—

03

Andet kontrolpunkt opvarmning

10

1~24 /
25~55

1

°C

04

Andet kontrolpunkt køling

7

5~22

1

°C

0~20

1

min

Timer for opvarmning af vand til boligen
00

Minimum driftstid

5

01

Maksimum driftstid

30

5~60

5

min

02

Anti-recirkuleringstid

3

0~10

0,5

time

03

Forsinkelsestid for hjælpevarmer

50

20~95

5

min

04

Ekstra driftstid ved [4-02]/[F-01]

95

0~95

5

min
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Værdi

00

00
4

Dato
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Montør-indstilling afvigende fra standardværdi
Første Anden
kode kode Indstillingsnavn

9

A

b

C

D

E

F

Dato

Værdi

Dato

Værdi

Standardværdi

Interval

Trin

Enhed

Intervaller for kontrolpunkt køling og opvarmning
00

Kontrolpunkt opvarmning øvre grænse

55

37~55

1

°C

01

Kontrolpunkt opvarmning nedre grænse

25

15~37

1

°C

02

Kontrolpunkt køling øvre grænse

22

18~22

1

°C

03

Kontrolpunkt køling nedre grænse

5

5~18

1

°C

04

Indstilling af overskridelse(a)

1

1~4

1

°C

Støjsvag drift
00

Støjsvag drift type

0

0/2

—

—

01

Parameter 01

3

—

—

—

02

Finder ikke anvendelse

1

Read only

—

—

03

Finder ikke anvendelse

0

Read only

—

—

04

Finder ikke anvendelse

0

Read only

—

—

Finder ikke anvendelse
00

Finder ikke anvendelse

0

Read only

—

—

01

Finder ikke anvendelse

0

Read only

—

—

02

Finder ikke anvendelse

0

Read only

—

—

03

Finder ikke anvendelse

0

Read only

—

—

04

Finder ikke anvendelse

0

Read only

—

—

Indstilling på EKRP1HB digital I/O printkort
00

Indstilling af prioritering af driftstilstand ved
solvarme

0

0/1

1

—

01

Alarm-output logisk

0

0/1

—

—

02

Bivalent drift status

0

0/1

—

—

03

Bivalent ON-temperatur

0

–25~25

1

°C

04

Bivalent hysterese

3

2~10

1

°C

0

0/1/2/3

—

—

0 (OFF)

0/1/2

—

—

Strømforsyning med reduceret pris pr. kWh/lokal skifteværdi vejrafhængig
00

Afbrydelse af varmeenheder

01

Tilslutning af enhed til en strømforsyning med
reduceret pris pr. kWh

02

Finder ikke anvendelse. Undlad at ændre
standard-værdien.

0

—

—

—

03

Lokal skifteværdi vejrafhængig

0

0/1/2/3/4

—

—

Udlæsning af information fra enheden
00

Software-version

Read
only

—

—

—

01

EEPROM-version

Read
only

—

—

—

02

Identifikation af enhedsmodel

Read
only

—

—

—

03

Temperatur på flydende kølemiddel

Read
only

—

—

°C

04

Indgangsvandets temperatur

Read
only

—

—

°C

Mulige indstillinger
00

Pumpedrift

0

0/1

—

—

01

Temperatur ved tilladelse til rumafkøling

20

10~35

1

°C

02

Bundpladevarmer ON-temperatur

3

3~10

1

°C

03

Bundpladevarmer hysterese

5

2~5

1

°C

04

X14A-funktionalitet

1

0/1

—

—

(a) Kun muligt at ændre i de første 3 minutter efter power ON.
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TESTKØRSEL

OG SLUTKONTROL

Testkørsel (manuel)

Montøren skal kontrollere, om indendørsenheden og udendørsenheden fungerer korrekt efter endt installation.

Om nødvendigt kan montøren til enhver tid foretage en manuel
testkørsel for at kontrollere, om køling, opvarmning og opvarmning af
vand til boligen kører korrekt.

Slutkontrol

Fremgangsmåde

Læs følgende anbefalinger, før der tændes for enheden:

1

Tryk på z knappen 4 gange, således at t symbolet vises.

■

Luk alle enhedens frontpaneler og sæt dækslet på indendørsenheden, når installationen er færdig, og alle de nødvendige
indstillinger er foretaget.

2

■

El-boksens servicepanel må kun åbnes af en autoriseret
installatør i forbindelse med vedligeholdelse.

Alt efter indendørsenheds-model, skal man teste varmedrift eller
køledrift eller begge på følgende måde (hvis ikke man foretager
sig noget, vil brugerinterfacet gå tilbage til normal drift efter
10 sekunder, eller hvis man trykker på z knappen en gang):
•

Automatisk testkørsel
Når enheden startes første gang (ved aktivering af y knappen),
kører systemet automatisk en testkørsel i køledrift. Testkørslen varer
op til 3 minutter, og i dette tidsrum vises der ikke data på
brugerinterfacet.
Under automatisk testkørsel er det vigtigt, at vandtemperaturen ikke
falder til under 10°C, hvilket kan aktivere frostbeskyttelsen og
således forhindre, at testkørslen afsluttes.
Hvis vandtemperaturen falder til under 10°C, skal du trykke på h/c
knappen, således at h symbolet vises. Dette vil aktivere ekstravarmeren under den automatiske testkørsel og hæve vandtemperaturen tilstrækkeligt.
Hvis den automatiske testkørsel er afsluttet korrekt, vil systemet
automatisk genoptage normal drift.
Hvis der er defekte forbindelser eller driftsfejl, vises en fejlkode på
brugerinterfacet. For afhjælpning af fejlkoder, se "Fejlkoder" på
side 37.
BEMÆRK

Når udendørsenheden kører udpumpning (se
installationsvejledningen
til
udendørsenheden),
forsvinder fanen, der angiver automatisk testkørsel.
Næste gang, systemet startes, køres den automatiske
testkørsel igen.

•

•

For test af varmedrift skal man trykke på h/c knappen,
således at h symbolet vises. Tryk på y knappen for at
starte testkørsel.
For test af køledrift skal man trykke på h/c knappen,
således at c symbolet vises. Tryk på y knappen for at
starte testkørsel.
Tryk på v knappen for at teste opvarmning af vand til
boligen. Testkørslen vil starte uden aktivering af y.

3

Testkørslen slutter automatisk efter 30 minutter, eller når den
indstillede temperatur nås. Man kan standse testkørslen manuelt ved at trykke en gang på z knappen. Hvis der er defekte
forbindelser eller driftsfejl, vises en fejlkode på brugerinterfacet.
Hvis ikke, går brugerinterfacet tilbage til normal drift.

4

For afhjælpning af fejlkoder, se "Fejlkoder" på side 37.
For visning af senest afhjulpne fejlkode skal man trykke på
z knappen 1 gang. Tryk på z knappen igen 4 gange for
at komme tilbage til normal drift.
BEMÆRK

Det er ikke muligt at foretage en testkørsel, hvis der er
tvungen drift via udendørsenheden. Hvis tvungen drift
startes under testkørsel, vil testkørslen blive afbrudt.

Efter endt automatisk testkørsel eller strømforsyning
ON/OFF kører kompressoren i den valgte driftsmåde
og fortsætter i et bestemt stykke tid (kontrolpunkt på
fjernbetjeningen ignoreres i forbindelse med dette).
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VEDLIGEHOLDELSE

OG RENGØRING

Der skal jævnligt udføres forskelligt kontrol- og inspektionsarbejde på
enheden og ledningsføringen på stedet for at sikre optimal drift af
enheden.
Denne vedligeholdelse bør udføres af en tekniker fra din lokale
Daikin-forhandler.
Beskrivelsen af vedligeholdelsen følger nedenfor, og det er kun
nødvendigt at afmontere dækslet over indendørsenheden. Se
"Åbning af indendørsenheden" på side 9.

Det beskrevne kontrolarbejde skal foretages mindst en gang om
året.
1

Kontrollér, at vandtrykket er over 1 bar. Påfyld vand om
nødvendigt.
2

3

■

Kontrollér, at strømforsyningen til udendørsenheden
også er slået fra, inden du påbegynder vedligeholdelse af eller reparation på enheden.

■

Rør ikke ved strømførende dele i 10 minutter efter at
strømforsyningen er blevet afbrudt, da der er risiko for
højspænding.

■

Kompressorens varmeaggregat kan også køre, selv i
stop-modus.

■

Bemærk, at nogle dele af el-boksen er varme.

■

Pas på ikke at røre ved spændingsførende dele.

■

Skyl ikke indendørsenheden. Det kan forårsage
elektrisk stød eller brand.

■

Når servicepanelerne er fjernet, kan man let komme
til at berøre spændingsførende dele ved et uheld.
Hold altid øje med enheden ved installation eller
service, når servicepanelet er taget af.

■ Hvis ikke du hører en klaprende lyd, skal du kontakte din
forhandler.
■ Hvis vandet løber ud af enheden skal du lukke spærreventilerne ved vandindtaget og ved vandudtaget først og
herefter kontakte din forhandler.
4

5

Isolerende dæksel til ekstra-varmerens vandtank
Kontrollér, at det isolerende dæksel til ekstra-varmerens vandtank sidder ordentligt fast omkring ekstra-varmerens vandtank.

6

Overtryksventil på varmtvandstanken til boligtekniske installationer (medfølger ikke)
Anvendes kun ved en varmtvandstank til boligtekniske
installationer.
Kontrollér, om overtryksventilen på varmtvandstanken til boligtekniske installationer virker korrekt.

7

Hjælpevarmer
installationer

til

varmtvandstanken

til

boligtekniske

Anvendes kun ved en varmtvandstank til boligtekniske
installationer.
Det anbefales, at man fjerner kedelstensdannelse på hjælpevarmeren for at forlænge dens levetid, særlig i områder med
hårdt vand. For at gøre dette skal man tappe vandet af
varmtvandstanken til boligtekniske installationer, fjerne hjælpevarmeren fra tanken og sænke den ned i en spand (eller
lignende) med et produkt til fjernelse af kedelsten i 24 timer.

Rør ved en metaldel med hånden (f.eks. ved spærreventilen) for at eliminere statisk elektricitet og for at
beskytte printkortet, før der udføres servicearbejde.

Undgå at berøre vandrør, når enheden kører eller
umiddelbart efter standsning, da rørene kan være varme.
Du kan få forbrændinger på hænderne. For at undgå
tilskadekomst skal du lade rørene køle af til normal temperatur, eller du skal bære passende beskyttelseshandsker.

Slange til overtryksventil
Kontrollér, om slangen til overtryksventilen sidder korrekt, så
den kan lede vandet væk.
Hvis sættet med afløbsbakke (ekstraudstyr) er installeret, skal
du kontrollere, at enden på overtryksventilens slange er placeret
i afløbsbakken.

Udfør arbejdet sikkert!

FARE

Overtryksventil vandtryk
Kontrollér, at overtryksventilen fungerer korrekt, ved at dreje det
røde greb på ventilen mod uret.

FARE: ELEKTRISK STØD
Sluk altid for afbryderen på strømpanelet, fjern
sikringerne eller åbn enhedens beskyttelsesindretninger, før der udføres vedligeholdelse af eller
reparation på enheden.

Vandfilter
Rengør vandfilteret.

Vedligeholdelse

■

Vandtryk

8

El-boks på indendørsenhed
■ Foretag en grundig visuel inspektion af el-boksen og se efter,
om der er defekter såsom løse forbindelser eller fejl på
ledningsføring.
■ Kontrollér, om kontaktorerne K1M, K2M, K3M, K5M fungerer
korrekt (kun på modeller med varmtvandstank til boligtekniske installationer) og K4M med brug af et ohmmeter.
Alle kontakter på disse kontaktorer skal være åbne.

ADVARSEL
■

Undgå at berøre kølerør, når enheden kører eller
umiddelbart efter standsning, da kølerørene kan være
varme eller kolde, alt efter tilstanden på det kølemiddel, der løber gennem rørene, kompressoren og
andre dele af kølekredsen. Dine hænder kan blive
forbrændte eller få forfrysninger, hvis du rører ved
kølerørene. For at undgå tilskadekomst skal rørene
have tid til at nå normal temperatur, eller du skal bære
passende beskyttelseshandsker, hvis du skal berøre
dem inden.

■

Rør ikke ved dele inde i enheden (pumpe, ekstravarmer osv.) under og lige efter driften.
Du kan få forbrændinger på hænderne, hvis du
berører dele inde i enheden. For at undgå tilskadekomst skal delene inde i enheden have tid til at nå
normal temperatur, eller du skal bære passende
beskyttelseshandsker, hvis du skal berøre dem inden.
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FEJLFINDING
Dette afsnit indeholder nyttige oplysninger til brug ved fejlfinding, og
når der skal løses problemer i forbindelse med enheden.
Denne fejlfinding og afhjælpende foranstaltninger i forbindelse
hermed skal udføres af en tekniker fra din lokale Daikin-forhandler.

Generelle retningslinjer

Generelle symptomer
Symptom 1: Enheden er slået til (y LED lyser), men enheden opvarmer
eller køler ikke som forventet
MULIGE ÅRSAGER

Kontrollér styreenhedens
kontrolpunkt.

Vandgennemstrømningen er for lav.

• Kontrollér, om alle spærreventiler
i vandkredsen er helt åbne.
• Kontrollér, om vandfilteret skal
rengøres.
• Kontrollér, at der ikke er luft
i systemet (udluftning).
• Kontrollér på manometeret, at der er
tilstrækkeligt vandtryk. Vandtrykket
skal være >1 bar (vandet er koldt)
• Kontrollér, at pumpehastigheden er
indstillet til højeste hastighed.
• Kontrollér, om der er revner
i ekspansionsbeholderen.
• Kontrollér, at modstanden i
vandkredsen ikke er for høj for
pumpen (se "Indstilling af
pumpehastighed" på side 23).

Vandmængden i installationen er for
lav.

Kontrollér, at vandmængden i
installationen er over minimumsværdien (se "Kontrol af
vandmængde og fortryk i
ekspansionsbeholderen" på
side 14).

Gennemgå enheden for synlige tegn på defekter, som f.eks. løse
forbindelse eller defekte ledninger, før fejlfindingen påbegyndes.
FARE
Husk, at enhedens hovedafbryder altid skal være slået fra,
når der udføres inspektion ved enhedens el-boks.
Stop enheden, når en sikkerhedsindretning aktiveres, og find ud af,
hvorfor sikkerhedsindretningen blev aktiveret, før den nulstilles.
Sikkerhedsindretninger må under ingen omstændigheder parallelforbindes, og værdierne må ikke afvige fra fabriksindstillingerne. Ring
til forhandleren, hvis årsagen til problemet ikke kan findes .
Hvis ikke overtryksventilen fungerer korrekt, og hvis den skal
udskiftes, skal du altid sætte den fleksible slange på den nye
overtryksventil igen for at undgå, at der drypper vand ud af enheden!
BEMÆRK

Hvis der er problemer med sættet til tilslutning af
boligtekniske varmtvandsinstallationer til solceller, kan
du få oplysninger i afsnittet og fejlfinding i sættets
installationsvejledning.

AFHJÆLPNING

Indstillingen af temperaturen er
forkert.

Symptom 2: Enheden er slået til, men kompressoren starter ikke
(rumopvarmning eller opvarmning af vand til boligen)
MULIGE ÅRSAGER

FARE

Enheden skal starte op uden for
dens driftsområde
(vandtemperaturen er for lav).

Undgå at berøre vandrør, når enheden kører eller umiddelbart efter standsning, da rørene kan være varme. Du kan
få forbrændinger på hænderne. For at undgå tilskadekomst skal du lade rørene køle af til normal temperatur,
eller du skal bære passende beskyttelseshandsker.

ADVARSEL
■

■

Undgå at berøre kølerør, når enheden kører eller
umiddelbart efter standsning, da kølerørene kan være
varme eller kolde, alt efter tilstanden på det kølemiddel, der løber gennem rørene, kompressoren og
andre dele af kølekredsen. Dine hænder kan blive
forbrændte eller få forfrysninger, hvis du rører ved
kølerørene. For at undgå tilskadekomst skal rørene
have tid til at nå normal temperatur, eller du skal bære
passende beskyttelseshandsker, hvis du skal berøre
dem inden.
Rør ikke ved dele inde i enheden (pumpe, ekstravarmer osv.) under og lige efter driften.
Du kan få forbrændinger på hænderne, hvis du
berører dele inde i enheden. For at undgå tilskadekomst skal delene inde i enheden have tid til at nå
normal temperatur, eller du skal bære passende
beskyttelseshandsker, hvis du skal berøre dem inden.

AFHJÆLPNING
Hvis vandtemperaturen er for lav, vil
systemet anvende ekstra-varmeren
for at opnå minimum
vandtemperatur først (15°C).
• Kontrollér, om strømforsyningen til
ekstra-varmeren er korrekt.
• Kontrollér, om sikringen til ekstravarmeren er lukket.
• Kontrollér, at ekstravarmerens
varmebeskyttelse ikke er aktiveret.
• Kontrollér, om ekstra-varmerens
kontaktorer er intakte.

Indstillinger for strømforsyning med
reduceret pris pr. kWh stemmer ikke
overens med de elektriske
tilslutninger.

Hvis [D-01]=1 eller 2, er en specifik
installation af ledninger påkrævet,
som vist i "Tilslutning til en
strømforsyning med reduceret pris
pr. kWh" på side 19. Andre korrekt
installerede konfigurationer er
mulige, men de skal passe til typen
af strømforsyning med reduceret
pris pr. kWh på dette specifikke
opstillingssted.

Signalet om reduceret pris pr. kWh er
sendt fra el-selskabet.

Vent, indtil strømforsyningen er
retableret.

Symptom 3: Pumpen støjer (kavitation)
MULIGE ÅRSAGER

AFHJÆLPNING

Der er luft i systemet.

Foretag udluftning.

Vandtrykket ved pumpeindgangen
er for lavt.

• Kontrollér på manometeret, at der er
tilstrækkeligt vandtryk. Vandtrykket
skal være >1 bar (vandet er koldt).
• Kontrollér, at manometeret ikke er
defekt.
• Kontrollér, at ekspansionsbeholderen
ikke er defekt.
• Kontrollér, at indstillingen af
fortrykket i ekspansionsbeholderen
er korrekt (se "Indstilling af fortryk i
ekspansionstanken" på side 15).

Symptom 4: Overtryksventilen for vandtryk åbner
MULIGE ÅRSAGER
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AFHJÆLPNING

Ekspansionsbeholderen er defekt.

Udskift ekspansionsbeholderen.

Vandmængden i installationen er for
høj.

Kontrollér, at vandmængden i
installationen er under maksimumsværdien (se "Kontrol af
vandmængde og fortryk i
ekspansionsbeholderen" på
side 14).
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Symptom 5: Overtryksventilen for vandtryk lækker
MULIGE ÅRSAGER
Vandafgangen på overtryksventilen
er blokeret af smuds.

Kontrollér, at overtryksventilen
fungerer korrekt, ved at dreje det
røde greb på ventilen mod uret.
• Hvis ikke du hører en klaprende lyd,
skal du kontakte din forhandler.
• Hvis vandet løber ud af enheden skal
du lukke spærreventilerne ved
vandindtaget og ved vandudtaget
først og herefter kontakte din
forhandler.

En liste over alle driftsfejl og afhjælpning heraf kan ses i tabellen
nedenfor.
Nulstil sikkerhedsindretningen ved at slukke for enheden (OFF) og
herefter tænde for den igen (ON).
Vejledning i, hvordan man slukker for enheden (OFF)
Opvarmning, vand
til boligen (w)

Tryk på y
knappen

Tryk på v
knappen

AFHJÆLPNING

ON

ON

1 gang

1 gang

Foretag ændringer af brugsstedsindstillinger for "niveau for
brugeradgang" [0-00], se
"Brugsstedsindstillinger" på side 23.

ON

OFF

1 gang

—

OFF

ON

—

1 gang

OFF

OFF

—

—

MULIGE ÅRSAGER

Symptom 7: For lav kapacitet for rumopvarmning ved lav udetemperatur
MULIGE ÅRSAGER

AFHJÆLPNING

Drift af ekstra-varmer ikke aktiveret.

Kontrollér, om
brugsstedsindstillinger [4-00] for
"ekstra-varmer driftsstatus" er aktive,
se "Brugsstedsindstillinger" på
side 23.
Kontrollér, om varmebeskyttelsen for
ekstra-varmeren er aktiveret eller ej
(se Hovedkomponenter,
"Varmebeskyttelse ekstra-varmer"
på side 10 vedr. placering af
knappen til nulstilling).
Kontrollér, om hjælpevarmeren og
ekstra-varmeren er indstillet til at
køre samtidigt (indstilling [4-01], se
"Brugsstedsindstillinger" på side 23)
Kontrollér, om termosikringen for
ekstra-varmeren er gået (se
"Hovedkomponenter", "Termosikring
ekstra-varmer" på side 10 vedr.
placering af knappen til nulstilling).

Balancetemperaturen for ekstravarmeren er ikke indstillet korrekt.

Hæv værdien af brugsstedsindstillinger for 'balancetemperatur'
[5-01] for at aktivere ekstravarmeren ved høj udetemperatur.

Der anvendes for megen varmepumpekapacitet til opvarmning af
vand til boligen (gælder kun ved
varmtvandstank til boligtekniske
installationer).

Kontrollér, om
brugsstedsindstillinger for 'prioriteret
temperatur for rumopvarmning ' er
indstillet korrekt.

Hvis ikke sikkerhedsindretningen nulstilles på denne måde, skal du
kontakte din forhandler.
Fejlkode

Fejlårsag

Afhjælpning

80

Fejl på termomodstand til
regulering af indgangsvandets
temperatur (termomodstand
indgangsvand defekt)

Kontakt forhandleren.

81

Fejl på termomodstand
temperatur på afgangsvand
(defekt sensor for temperatur på
afgangsvand)

Kontakt forhandleren.

89

Fejl, vandvarmeveksleren fryser
(vandgennemstrømning for lav)

Se fejlkode 7H.

Fejl, vandvarmeveksleren fryser
(for lidt kølemiddel)

Kontakt forhandleren.

7H

Flow-fejl
(vandgennemstrømning for lav
eller slet ingen gennemstrømning, min. påkrævet
vandgennemstrømning er
16 l/min)

• Kontrollér, om alle spærreventiler i vandkredsen er helt
åbne.
• Kontrollér, om vandfilteret skal
rengøres.
• Kontrollér, om enheden kører
inden for driftsområdet (se
"Tekniske specifikationer" på
side 39).
• Se også "Påfyldning af vand" på
side 15.
• Kontrollér, at der ikke er luft
i systemet (udluftning).
• Kontrollér på manometeret,
at der er tilstrækkeligt vandtryk.
Vandtrykket skal være >1 bar
(vandet er koldt).
• Kontrollér, at pumpehastigheden
er indstillet til højeste hastighed.
• Kontrollér, om der er revner
i ekspansionsbeholderen.
• Kontrollér, at modstanden i
vandkredsen ikke er for høj for
pumpen (se "Indstilling af
pumpehastighed" på side 23).
• Hvis der forekommer en driftsfejl
ved afrimning (ved rumopvarmning eller opvarmning af
vand til boligen), skal du
kontrollere, at strømforsyningen
til ekstra-varmeren er forbundet
korrekt, og at der ikke er
sprunget en sikring.
• Hvis EKHWSU versionen af
varmtvandstanken til
boligtekniske installationer er
installeret, skal man kontrollere,
om indstillingen af den ekstra
termostat i tankens el-boks er
korrekt (≥50°C).
• Kontrollér, at pumpesikringen
(FU2) ikke er sprunget.

8H

Temperatur på afgangsvand fra
indendørsenheden for høj
(>65°C)

• Kontrollér, at kontaktoren på den
elektriske ekstra-varmer ikke er
kortsluttet.
• Kontrollér, at varmemodstanden
for afgangsvandet aflæser den
korrekte værdi.

A1

Defekt printkort på
indendørsenheden

Kontakt forhandleren.

• Kontrollér, at brugsstedsindstilling
[5-02] "status for prioritet
rumopvarmning" er aktiveret.
• Hæv værdien af brugsstedsindstilling
for 'prioriteret temperatur for
rumopvarmning' [5-03] for at aktivere
hjælpevarmeren ved høj
udetemperatur.
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Når en sikkerhedsindretning aktiveres, blinker LED på brugerinterfacet, og der vises en fejlkode.

Brugerinterfacetilstand (opvarmning/
køling =)

n", når man trykker på
Symptom 6: Brugerinterfacet viser "n
visse knapper

Det aktuelle niveau for brugeradgang er indstillet til et niveau, som
forhindrer brug af den aktiverede
knap.

Fejlkoder

AFHJÆLPNING
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Fejlkode

Fejlårsag

Afhjælpning

Fejlkode

Fejlårsag

Afhjælpning

A5

For lav (ved køling) eller for høj
(ved opvarmning)
køletemperatur (målt ved R3T)

Kontakt forhandleren.

J7

Aircoil-termomodstand
gennemsnitlig temperatur,
defekt

Kontakt forhandleren.

AA

Varmebeskyttelsen på ekstravarmeren er aktiv

Nulstil varmebeskyttelsen ved at
trykke på nulstillingsknappen
(se "Hovedkomponenter" på
side 10 vedr. placering af
knappen til nulstilling)

J8

Fejl på termomodstand ved
væskerør udendørsenhed

Kontakt forhandleren.

L4

Fejl på elektriske komponenter

Kontakt forhandleren.

L5

Fejl på elektriske komponenter

Kontakt forhandleren.

Kontrollér nulstillingsknappen på
varmebeskyttelsen.
Hvis både varmebeskyttelsen og
styreenheden er nulstillede, men
AA fejlkoden stadig vises, er
ekstra-varmerens termosikring
sprunget.

Kontakt forhandleren.

L8

Fejl på elektriske komponenter

Kontakt forhandleren.

L9

Fejl på elektriske komponenter

Kontakt forhandleren.

LC

Fejl på elektriske komponenter

Kontakt forhandleren.

P1

Fejl på printkort

Kontakt forhandleren.

P4

Fejl på elektriske komponenter

Kontakt forhandleren.

Hjælpevarmerens varmebeskyttelse er aktiveret
(kun installationer med en
varmtvandstank til boligtekniske
installationer)

Nulstil varmebeskyttelsen

PJ

Fejl på indstilling af kapacitet

Kontakt forhandleren.

U0

Kølemiddelfejl (kølemiddel
lækker)

Kontakt forhandleren.

U2

Spændingsfejl hovedkreds

Kontakt forhandleren.

Den sekundære varmebeskyttelse er åben (kun
enheder med en EKHWSU
varmtvandstank til boligtekniske
installationer)

Nulstil varmebeskyttelsen

U4

Kommunikationsfejl

Kontakt forhandleren.

U5

Kommunikationsfejl

Kontakt forhandleren.

U7

Kommunikationsfejl

Kontakt forhandleren.

UA

Kommunikationsfejl

Kontakt forhandleren.

AC

C0

Fejl på gennemstrømningskontakt (gennemstrømningskontakten forbliver lukket, når
pumpen er standset)

Kontrollér, at gennemstrømningskontakten ikke er
tilstoppet med smuds.

C4

Fejl på termomodstand varmeveksler (defekt temperaturføler
på varmeveksler)

Kontakt forhandleren.

E1

Defekt printkort på
udendørsenheden

Kontakt forhandleren.

E3

Unormalt højt tryk

Kontrollér, om enheden kører
inden for driftsområdet (se
"Tekniske specifikationer" på
side 39).
Kontakt forhandleren.

E4

Aktivering af lavtrykssensor

Kontrollér, om enheden kører
inden for driftsområdet (se
"Tekniske specifikationer" på
side 39).
Kontakt forhandleren.

E5

Aktivering af kompressor
overbelastning

Kontrollér, om enheden kører
inden for driftsområdet (se
"Tekniske specifikationer" på
side 39).
Kontakt forhandleren.

E7

Fejl blokeret ventilator
(ventilator blokeret)

Kontrollér, om ventilatoren er
blokeret af smuds. Hvis ikke
ventilatoren er blokeret af
smuds, skal du kontakte din
forhandler.

E9

Defekt på den elektroniske
ekspansionsventil

Kontakt forhandleren.

EC

Temperatur på varmt vand til
boligen for høj (>89°C)

• Kontrollér, at kontaktoren på den
elektriske ekstra-varmer ikke er
kortsluttet.
• Kontrollér, at termomodstanden
for varmt vand til boligen aflæser
den korrekte værdi.

F3

Afgangstemperatur for høj
(f.eks. på grund af blokering
af udendørs konvektor)

Rengør udendørs konvektor.
Hvis spiralen er ren, skal du
kontakte din forhandler.

H3

Defekt på HPS-system

Kontakt forhandleren.

H9

Fejl på udendørs
termomodstand (udendørs
termomodstand defekt)

Kontakt forhandleren.

HC

Fejl på termomodstand
varmtvandstank til boligtekniske
installationer

Kontakt forhandleren.

J1

Fejl på trykføler

Kontakt forhandleren.

J3

Fejl på termomodstand ved
afgangsrør

Kontakt forhandleren.

J5

Fejl på termomodstand ved
sugerør udendørsenhed

Kontakt forhandleren.

J6

Aircoil-termomodstand
detektering af frost, defekt

Kontakt forhandleren.
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TEKNISKE

SPECIFIKATIONER

Generelt
Modeller med opvarmning/køling (EKHBX)

Modeller udelukkende med opvarmning (EKHBH)

Nominel kapacitet
Se tekniske data
Se tekniske data

• køling
• opvarmning

Dimensioner H x B x D
Vægt

922 x 502 x 361

922 x 502 x 361

48 kg
61 kg

48 kg
61 kg

1-1/4" MBSP(a)
Slangenippel
Ø9,5 mm (3/8 tomme)
Ø15,9 mm (5/8 tomme)

1-1/4" MBSP(a)
Slangenippel
Ø9,5 mm (3/8 tomme)
Ø15,9 mm (5/8 tomme)

10 l
3 bar

10 l
3 bar

vandkølet
3
Se de tekniske data
5,5 l
3 bar

vandkølet
3
Se de tekniske data
5,5 l
3 bar

+15~+55°C
+5~+22°C

+15~+55°C
—

–20~+35°C
+10~+46°C
–20~+35°C

–20~+35°C
—
–20~+35°C

• maskinens vægt
• driftsvægt

Tilslutninger
• vandindtag/udtag
• vandafledning
• Side med kølevæske
• Side med kølegas

Ekspansionstank
• volumen
• maks. arbejdstryk (MWP)

Pumpe
• type
• antal hastighedstrin

Lydtryksniveau
Intern vandvolumen
Overtryksventil vandkreds
Driftsområde - vandside
• opvarmning
• køling

Driftsområde - luftside
• opvarmning
• køling
• varmt vand til boligen med varmepumpe
(a) MBSP = Male British Standard Pipe (standardrør engelsk type, han)

Elektriske specifikationer
Modeller med opvarmning/køling (EKHBX)

Modeller udelukkende med opvarmning (EKHBH)

Standardenhed (strømforsyning via udendørsenhed)
• Strømforsyning

230 V 50 Hz 1P

Ekstra-varmer
• Strømforsyning
• maksimal driftstrøm

EKHBH/X016BA

Indendørsenhed til luft-til-vand varmepumpesystem
4PW54187-4

Se "Tilslutning af strømforsyningen til ekstra-varmeren" på side 18
Se "Tilslutning af strømforsyningen til ekstra-varmeren" på side 18
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