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1
1.1

Generelle sikkerhedsforanstaltninger
Om dokumentationen



Den oprindelige dokumentation er skrevet på
engelsk. Alle andre sprog er oversættelser.



De forholdsregler, der er beskrevet i dette
dokument omhandler meget vigtige emner
og skal derfor følges omhyggeligt.



Installationen af systemet og alle aktiviteter, der er
beskrevet i installationsvejledningen, skal udføres
af en autoriseret installatør.

1.1.1 Betydning af advarsler og
symboler

INFORMATION
Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symbol

Læs installations- og betjeningsmanualen
og ledningsdiagrammet før installationen.
Inden der udføres service og
vedligeholdelse, skal du læse
servicevejledningen.
Se installatør- og brugervejledningen for
flere oplysninger.

1.2

For brugeren



Hvis du ikke er sikker på, hvordan enheden
betjenes, skal du kontakte din installatør.



Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder
børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med
sansehandicap eller med mentale handicap, eller
af personer med manglende erfaring og viden,
hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget
vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis
de forstår de farer, der er forbundet hermed.
Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og
vedligeholdelse, der normalt udføres af brugere,
må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.

FARE
Angiver en situation, der resulterer i dødsfald
eller alvorlig personskade.

Forklaring

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Angiver en situation, der kan resultere
i elektrisk stød.

FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDINGER

ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere
i forbrændinger på grund af ekstremt høje
eller lave temperaturer.

Overhold følgende for at forhindre elektrisk stød
og brand:
 Enheden må IKKE skylles.
 Enheden må IKKE betjenes med våde
hænder.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION
Angiver en situation, der kan resultere
i eksplosion.

 Der må IKKE anbringes genstande, der
indeholder vand, oven på enheden.

ADVARSEL
Angiver en situation, der kan resultere
i dødsfald eller alvorlig personskade.

BEMÆRK

ADVARSEL: BRANDBART MATERIALE

 Man må IKKE sidde, klatre eller stå på
enheden.

 Der må IKKE anbringes genstande eller
udstyr oven på enheden.



Enheder er mærket med følgende symbol:

PAS PÅ
Angiver en situation, der kan resultere i mindre
eller moderat personskade.

BEMÆRK
Angiver en situation, der kan resultere i udstyr
eller materielle skader.
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Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter
ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald.
Prøv IKKE selv at afmontere systemet:
Afmontering af systemet, håndtering af kølemiddel,
olie og andre dele skal foretages af en uddannet
installatør og skal være i overensstemmelse med
gældende lovgivning.
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Enhederne skal behandles på et anlæg, der er
specialiseret til genbrug og genvinding. Ved at
sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt,
hjælper du med til at undgå potentielt negative
påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.
Du bedes kontakte din installatør eller de lokale
myndigheder for yderligere oplysninger.

1.3

BEMÆRK

Til installatøren

BEMÆRK
Forkert installation eller montering af udstyret
eller tilbehøret kan resultere i elektrisk stød,
kortslutning, lækage, brand eller anden
beskadigelse af udstyret. Brug kun tilbehør,
ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet
eller godkendt af Daikin.

ADVARSEL
Sørg for, at installation, test og anvendte materialer
er i overensstemmelse med gældende lovgivning (ud
over instruktionerne i Daikin-dokumentationen).

Der må IKKE anbringes genstande eller
udstyr oven på enheden.



Man må IKKE sidde, klatre eller stå på
enheden.

BEMÆRK
Arbejde på udendørsenheden udføres bedst
i tørvejr for at undgå indtrængen af vand.

1.3.1 Generelt
Hvis du ikke er sikker på, hvordan enheden skal
installeres eller betjenes, bedes du kontakte din
forhandler.



Gældende lovgivning kan kræve, at man stiller en
logbog til rådighed sammen med produktet, der som et
minimum indeholder: oplysninger om vedligeholdelse,
reparation, testresultater, standby-perioder, …
Som et minimum skal følgende oplysninger findes på et
let tilgængeligt sted på produktet:


Instruktioner i nedlukning af systemet i tilfælde af
en nødsituation



Navn og adresse på brandvæsen, politi og hospital



Navn, adresse samt dag- og nattelefonnumre til
service
I Europa giver EN378 den nødvendige vejledning for
denne logbog.

1.3.2 Installationsstedet
PAS PÅ
Brug passende personlige værnemidler
(handsker, sikkerhedsbriller m.m.) under
installation, vedligeholdelse og servicering
af systemet.

FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDINGER




Kølerør, vandrør og indvendige dele må
IKKE berøres lige efter drift. De kan være
for varme eller for kolde. Giv delene tid at
vende tilbage til normal temperatur. Hvis
du er nødt til at røre ved delene, skal du
bære beskyttelseshandsker.
Kølemiddel, der trænger ud ved et uheld,
må IKKE berøres.



Sørg for tilstrækkelig plads rundt om enheden til
service og luftcirkulation.



Sørg for, at installationsstedet holder til enhedens
vægt og vibrationer.



Sørg for, at området er godt udluftet. Blokér IKKE
ventilationsåbninger.


Sørg for, at enheden er i vater.
Enheden må IKKE installeres på følgende steder:


I eksplosionsfarlig atmosfære.



På steder med maskiner, der udsender
elektromagnetiske bølger. Elektromagnetiske
bølger kan forstyrre styresystemet, hvilket
medfører at udstyret ikke virker korrekt.



På steder, hvor der er risiko for brand på grund af
udslip af brandfarlige gasser (f.eks. fortynder eller
benzin), kulfiber eller antændeligt støv.



På steder, hvor der dannes ætsende gas (f.eks.
gasformig svovlsyre). Korrosionsdannelse på
kobberrør eller loddede dele kan medføre
kølemiddel-lækage.

ADVARSEL
Sørg for passende foranstaltninger til at forhindre, at
enheden kan bruges som tilflugtssted for små dyr.
Små dyr, der får kontakt med elektriske dele, kan
forårsage funktionsfejl, røg eller brand.

PAS PÅ
Enhedens luftindtaget og aluminiumfinner må
IKKE berøres.
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1.3.3 Kølemiddel

ADVARSEL

Hvis relevant. Find yderligere information
i installationsvejledningen for anvendelsen.

Sørg for, at der ikke er ilt i systemet. Kølemidlet
må først påfyldes efter udførelse
af tæthedsprøvning og vakuumtørring.

ADVARSEL
Under test må produktet ALDRIG sættes under
højere tryk end det maksimalt tilladte tryk (som
angivet på enhedens typeskilt).



Hvis der kræves genpåfyldning, skal du se
på enhedens typeskilt. Det angiver typen af
kølemiddel samt den nødvendige mængde.



Enheden er påfyldt med kølemiddel fra fabrikken,
og afhængigt af rørstørrelser og rørlængder
kræver nogle systemer yderligere påfyldning
af kølemiddel.



Brug kun værktøj, der udelukkende er beregnet til
den kølemiddeltype, der anvendes i systemet, for
at sikre trykmodstand og forhindre fremmed
materiale i at komme ind i systemet.



Påfyld det flydende kølemiddel således:

ADVARSEL
Tag tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde af
lækage af kølemiddel. Hvis der opstår lækage
af kølemiddelgas, skal området straks udluftes.
Mulige risici:



For høje kølemiddelkoncentrationer i et
lukket rum kan føre til iltmangel.
Der kan dannes giftige gasser, hvis
kølemiddelgasser kommer i kontakt
med ild.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION
Nedtrykning – Kølemiddellækage. Hvis du
vil nedpumpe systemet og der er en lækage
i kølemiddelkredsløbet:


Skal du IKKE bruge enhedens automatisk
nedpumpningsfunktion, med hvilken du kan
samle al kølemidlet fra systemet
i udendørsenheden. Mulig konsekvens:
Selvantændelse og eksplosion af
kompressoren på grund af luft der strømmer
ind i kompressoren, som
er i drift.



Brug et separat gendannelsessystem,
så enhedens kompressor IKKE behøver
at være i drift.

ADVARSEL
Kølemidlet skal altid genvindes. De må
IKKE slippes direkte ud i miljøet. Brug en
vakuumpumpe til at tømme installationen.

BEMÆRK




For at undgå, at kompressoren ødelægges,
må der IKKE påfyldes mere end den
specificerede mængde kølemiddel.
Når kølesystemet åbnes, skal kølemidlet
behandles i henhold til gældende
lovgivning.

Hvis

Så

Der findes et hævertrør
(dvs. cylinderen
er mærket med
"Væskepåfyldningshævert
påsat")

Påfyld med cylinderen
oprejst.

Der findes IKKE
et hævertrør

Påfyld med cylinderen
på hovedet.



Åbne kølemiddelflasker langsomt.



Påfyld kølemidlet i flydende form. Tilførsel
i gasform kan forhindre normal drift.
PAS PÅ
Efter afsluttet påfyldning af kølemiddel, eller
ved pauser under påfyldningen, skal ventilen
til kølemiddeltanken lukkes med det samme. Hvis
ventilen ikke lukkes med det samme,
kan det resterende tryk påfylde yderligere
kølemiddel. Mulig konsekvens: Forkert
kølemiddelmængde.

1.3.4 Vand
Hvis relevant. Find yderligere information
i installationsvejledningen for anvendelsen.
BEMÆRK
Sørg for, at vandkvaliteten er
i overensstemmelse med EU-direktiv 98/83 EF.
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1.3.5 Elektrisk



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD


Slå al strømforsyning FRA, før du fjerner
el-boksens dæksel, der forbinder elektriske
ledninger, eller rører ved elektriske dele.



Afbryd strømforsyningen i mere end
1 minut, og mål spændingen over
terminalerne på hovedafbryderens
kondensatorer eller elektriske komponenter
før servicering. Spændingen SKAL være
mindre end 50 V DC, før du kan røre ved
elektriske komponenter.
Du kan finde placeringen
af terminalerne i ledningsdiagrammet.



Elektriske komponenter må IKKE berøres
med våde hænder.



Enheden må IKKE efterlades uden opsyn,
når servicedækslet er fjernet.

BEMÆRK
Forholdsregler ved føring af strømledninger:


Tilslut ikke ledninger af forskellige tykkelser
til den strømførende klemrække (slæk i
strømkabler kan forårsage unormal varme).



Ved tilslutning af ledninger, der har samme
tykkelse, skal du gøre som
vist i nedenstående figur.



Den angivne strømledning skal anvendes til
ledningsføringen, den skal forbindes solidt
og derefter sikres, så der ikke er mulighed
for udefrakommende tryk på klemrækken.



Brug en passende skruetrækker til
at stramme skruerne i klemrækken.
En skruetrækker med lille hoved vil
beskadige skruehovedet, så skruen
ikke kan spændes fast.



Overspænding af skruerne kan
ødelægge dem.

ADVARSEL
Hvis en hovedafbryder eller metode til komplet
afbrydelse af strømmen med kontaktadskillelse
på alle poler efter overspændingskategori III
IKKE er installeret fra fabrikken, skal en sådan
installeres i ledningsnettet.

ADVARSEL


Brug KUN kobberledninger.



Sørg for, at ledningsføringen på stedet
er i overensstemmelse med gældende
lovgivning.



Al ledningsføring på installationsstedet
skal udføres i overensstemmelse med
ledningsdiagrammet, der blev leveret
med produktet.
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Kabelbundter må ALDRIG presse
sammen, og du skal sørge for, at de
ikke kommer i kontakt med rør
og skarpe kanter. Sørg for, at
terminalforbindelserne er aflastede.



Sørg for at installere jordledning.
Enheden må IKKE jordes til et
forsyningsrør, en afleder til stødstrøm eller
en jordforbindelse til telefon. Ufuldstændig
jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.



Sørg for at bruge en særskilt strømkreds.
Brug ALDRIG en strømforsyning, der deles
med et andet apparat.



Sørg for at installere de påkrævede
sikringer eller afbrydere.



Sørg for at installere en fejlstrømsafbryder.
I modsat fald kan der opstå elektrisk stød
eller brand.

Ved installation af fejlstrømsafbryderen
skal du sikre, at den er kompatibel med
inverteren (modstandsdygtig over for
højfrekvent elektrisk støj) for at undgå, at
fejlstrømsafbryderen aktiveres unødigt.

Strømkabler skal installeres mindst 1 meter fra fjernsyn
eller radioer for at forhindre interferens. Afhængigt af
radiobølgerne er en afstand på 1 meter måske ikke
tilstrækkelig.
ADVARSEL


Efter udførelsen af det elektriske arbejde,
skal du kontrollere, at alle elektriske
komponenter og terminaler inde i den
elektriske komponentboks er tilsluttet
korrekt.



Sørg for, at alle dæksler er lukket, før
enheden startes op.
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Ordliste

1.4

Forhandler
Salgsdistributør for produktet.
Autoriseret installatør
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til
at installere produktet.
Bruger
Person, som ejer og/eller betjener produktet.
Gældende lovgivning
Alle internationale, europæiske, nationale og
lokale direktiver, love, bestemmelser og/eller
forordninger, der er relevante og anvendelige
for et bestemt produkt eller område.
Servicevirksomhed
Kvalificeret virksomhed, der kan udføre eller
koordinere den nødvendige service på
produktet.
Installationsvejledning
Betjeningsvejledning, der er specificeret for et
bestemt produkt eller en bestemt anvendelse,
og som forklarer, hvordan man installerer,
konfigurerer og vedligeholder det.
Betjeningsvejledning
Betjeningsvejledning, der er specificeret for et
bestemt produkt eller en bestemt anvendelse,
og som forklarer, hvordan man betjener det.
Tilbehør
Mærkater, manualer, informationsblade og
udstyr, der leveres med produktet, og som
skal installeres i overensstemmelse med
instruktionerne i den medfølgende
dokumentation.
Ekstraudstyr
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin,
som kan kombineres med produktet
i overensstemmelse med instruktionerne
i den medfølgende dokumentation.
Medfølger ikke
Udstyr, som ikke er fremstillet af Daikin, som kan
kombineres med produktet i overensstemmelse
med instruktionerne i den medfølgende
dokumentation.
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2

Indledning

Denne installations- og vedligeholdelsesvejledning skal
betragtes som en integreret del af den nuværende
varmepumpe (herefter benævnt udstyr).
Vejledningen skal opbevares til fremtidig brug, indtil
selve varmepumpen er blevet demonteret. Denne
vejledning er beregnet til både den specialiserede
installatør (installatører – vedligeholdelsesteknikere)
såvel som slutbrugeren. De monteringsformer, der
skal overholdes for at opnå en korrekt og sikker
betjening af udstyret samt anvendelses- og
vedligeholdelsesmetoder, er beskrevet i denne
vejledning.
Ved salg af udstyret eller ved ejerskifte, skal
vejledningen ledsage udstyret til sin nye destination.
Før du installerer og/eller bruger udstyret, skal du læse
denne vejledning omhyggeligt og især kapitel 5
vedrørende sikkerhed.
Vejledningen skal opbevares sammen med udstyret,
og den skal under alle omstændigheder altid være til
rådighed for det kvalificerede personale, der har
ansvaret for installation og vedligeholdelse.
Følgende symboler bruges inde i vejledningen for
hurtigt at finde de vigtigste oplysninger:
Oplysninger om sikkerhed

Procedurer, der skal følges

Oplysninger/forslag

2.1

Produkter

Kære kunde,
Tak, fordi du har købt dette produkt.
Vores virksomhed har altid lagt stor vægt på
miljøproblemer. Derfor har den brugt teknologier og
materialer med lav miljøpåvirkning til at fremstille sine
produkter i overensstemmelse med WEEE 2012/19/EU
og RoHS 2011/65/EU-fællesskabsstandarderne.

2.2

Ansvarsfraskrivelse

instruktioner, figurer, tegninger eller beskrivelser, med
forbehold for eventuelle fejl.
Leverandøren er ikke ansvarlig for skader, der skyldes
misbrug, ukorrekt brug eller som følge af uautoriserede
reparationer eller modifikationer.
ADVARSEL!
Udstyret kan bruges af børn fra 8 år såvel som
af personer med nedsat fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller af de, der mangler
den nødvendige erfaring eller viden, så længe
de overvåges, eller efter at de har modtaget
instruktioner vedrørende sikker brug af
udstyret samt forklaringer vedrørende brugen
af sådant udstyr.
Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og
vedligeholdelse, der skal udføres af brugeren,
må ikke udføres af børn uden opsyn.

2.3

Copyright

Disse brugervejledninger indeholder oplysninger, der
er beskyttet af ophavsret. Det er forbudt at fotokopiere,
duplikere, oversætte eller optage disse
brugerinstruktioner på hukommelsesudstyr, enten helt
eller delvist uden forudgående tilladelse fra Daikin.
Enhver overtrædelse er betinget af betaling af
erstatning for eventuelle skader. Alle rettigheder er
forbeholdt, herunder dem der hidrører fra udstedelse
af patenter eller registrering af brugsmodeller.

2.4

Funktionsprincip

Udstyret til 1,9 kW- og 2,9 kW-serien er i stand til at
producere varmt brugsvand, hovedsagelig ved hjælp af
varmepumpeteknologi. En varmepumpe kan overføre
termisk energi fra en lav temperaturkilde til en anden
med en højere temperatur og omvendt (varmevekslere).
Udstyret anvender et vandkredsløb bestående af en
kompressor, en fordamper, en kondensator og en
lamineringsventil. Et væske-/gaskølemiddel strømmer
ind i dette kredsløb (se afsnit 4.6).
Kompressoren skaber en trykforskel inde i kredsløbet,
der gør det muligt at opnå en termodynamisk cyklus:
Dette suger kølevæsken ind gennem en fordamper,
hvor væsken selv fordamper ved lavt tryk ved at
absorbere varme, den komprimeres og ledes mod
kondensatoren, hvor væsken kondenserer ved et
højt tryk, der frigiver den absorberede varme. Efter
kondensatoren passerer væsken gennem den såkaldte
"lamineringsventil" og ved at miste trykket og
temperaturen begynder den at fordampe, går igen
ind i fordamperen, og cyklussen starter forfra igen.

Overensstemmelsen af indholdet af disse
brugerinstruktioner med hardware og software er blevet
underkastet grundig verifikation. Uanset dette, er det
stadig muligt, at der kan opstå manglende overholdelse.
Derfor påtages der ikke noget ansvar for fuldstændig
overensstemmelse.
For at opnå teknisk perfektion forbeholder vi os ret til at
foretage ændringer af udstyrets konstruktion eller data
til enhver tid. Derfor accepterer vi ikke noget
erstatningsansvar overhovedet som følge af
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Kondensator
Tank

Version

Konfigurationsbeskrivelse

EKHH2E200AAV3(3)
EKHH2E260AAV3(3)

Luftkildevarmepumpe til
produktion af varmt vand

EKHH2E260PAAV3(3)

Luftkildevarmepumpe
til produktion af
husholdningsbrugsvand
egnet til brug sammen
med solvarmesystemet.

Kompressor

Fordamper

3

Udstyret er pakket i en papkasse. Det er fastgjort til en
palle med tre skruer.

Luft
Elektrisk varmer
Økologisk varme

Lamineringsventil

Varmt vand
Koldt vand

Figur 1 – Driftsprincip
Udstyrets driftsprincip er sammensat som følger
(Figur 1):
I-II: Kølevæsken, der suges ind af kompressoren,
strømmer ind i fordamperen, og mens den fordamper,
absorberer den den "økologiske" varme, der gives
af luften.
Samtidig suges den omgivende luft ind af udstyret
af en ventilator. Luften mister sin varme ved at passere
over fordamperens kølegitter.
II-III: Kølegassen passerer inde i kompressoren, og
den udsættes for en forøgelse i tryk, der forårsager
en stigning i temperaturen. Derved omdannes den til
overophedet damp.
III-IV: Inde i kondensatoren frigiver kølevæsken
sin varme til vandet inde i tanken (kedel). Denne
udvekslingsproces gør det muligt for kølevæsken at
passere fra overhedet damp til en flydende tilstand
ved kondensering ved et konstant tryk og under en
temperaturreduktion.
IV-I: Den flydende kølevæske passerer gennem
lamineringsventilen. Den udsættes for et pludseligt fald
i både tryk og temperatur og fordamper delvist, hvilket
bringer tryk og temperatur tilbage til de oprindelige
betingelser. Den termodynamiske cyklus kan begynde.

2.5

Tilgængelige versioner
og konfigurationer

Varmepumpen er tilgængelig og kan indstilles til
forskellige konfigurationer afhængigt af mulige
integrationer med andre varmekilder (f.eks.
solvarme, biomasseffekt osv.).

Installations- og brugervejledning

Håndtering og transport

Brug en gaffeltruck eller en palletruck til at aflæse
udstyret. Det er hensigtsmæssigt, at disse har en
lastkapacitet på mindst 250 kg.
For at gøre det lettere
at løsne skruerne kan
det pakkede udstyr
placeres i vandret
stilling på dets bagside.
Udpakningen skal
udføres omhyggeligt
for ikke at beskadige
apparatets kabinet, hvis
dette udføres med knive
eller klippeanordninger
for at åbne
papemballagen.
Når du har fjernet
emballagen, skal du
sørge for, at enheden er
intakt. Hvis du er i tvivl,
må du ikke bruge udstyret og skal søge hjælp fra
autoriseret teknisk personale.
I overensstemmelse med
miljøbeskyttelseslovgivningen, skal du sørge for, at alt
medfølgende tilbehør er fjernet, inden emballagen
kasseres.
ADVARSEL!
Emballagematerialer (hæfteklammer, papkasse
osv.) må ikke efterlades inden
for børns rækkevidde, da de er farlige.
(*) Bemærk: Efter Daikins skøn kan emballagens art
ændres.
For hele den periode, hvor udstyret forbliver ubrugt og
venter på at blive brugt, er det hensigtsmæssigt at
beskytte det mod atmosfæriske stoffer.
Positioner tilladt til transport og håndtering:
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Positioner, der ikke er tilladt til transport- og
håndteringsformål:

√
√
ADVARSEL!
Under produkthåndterings- og installationsfasen
er det forbudt at udsætte
den øverste del af enheden for nogen form for
stress på grund af det faktum, at denne del ikke
er af strukturel karakter.

ADVARSEL!
Udstyret kan kun transporteres vandret i løbet
af de sidste km i overensstemmelse med det
ovenfor anførte (se "Stillinger tilladt til transport
og håndtering") og sørg for at placere nogle
understøtninger på undersiden af kedlen for at
de ikke læner sig mod den øvre del, som ikke er
af strukturel karakter. Når udstyret transporteres
vandret, skal skærmen være orienteret mod
oversiden.
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4

Konstruktionsegenskaber

1

Varmepumpe.

2

Kontrolpanel.

3

Kabinet i præget ABS.

4

Ståltank (kedel) emaljeret i henhold til
UNI-standarder (kapacitet: 200; 260 liter).

13

29

1

5

Øvre kedelsonde.

6

Nedre kedelsonde.

7

Kølemiddel genopladning.

8

Recirkulationsventilator til omgivende luft.

9

Lamineringsventil.

10

Højeffektiv fordamper med finner. Mængden af
væske, der kommes i denne, reguleres af en
passende termostatventil.

11

Luftindtag ( 160 mm).

12

Luftafgang ( 160 mm).

13

Hermetisk forseglet roterende kompressor.

14

Udskiftelig magnesiumanode.

15

(1,5 kW – 230 W) Elvarmeelement

16

Kondensatorpumpeudladningsledning.

17

Kondensator retur.

18

Udskiftelig magnesiumanode.

19

Udløbsforbindelsesled for varmt vand (G 1").

20

Recirkulationsfitting (G ¾").

21

Indløb, spolefittings til solvarmeanlæg (G 1" ;
2
1 m udvekslingsoverflade).

22

Kondensatafløb (G 1/2").

23

Udløb, spolefittings til solvarmeanlæg (G 1" ;
2
1 m overflade).

24

Indløbsforbindelsesled for koldt vand (G 1").

25

50 mm polyurethanisolering.

26

Automatisk nulstilling af sikkerhedstrykkontakt.

29

Luftindtagsfilter.

30

G ½"-fitting til sænkemuffe til sonde

4
2

5

6

3
4

12 10

11

7

9

26

8
1/4

30
1/4

14

19

15
16

20
22

21

17
18
23
25
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4.1

Tekniske egenskaber
1,9 kW

Beskrivelser

u.m.

EKHH2E200AAV3(3)

EKHH2E260AAV3(3)

EKHH2E260PAAV3(3)

HP termisk effektudbytte

kW

1,82

1,82

1,82

Samlet termisk effekt

kW

3,4

3,4

3,4

t:m

8:17

10:14

10:14

t:m

3:58

5:06

5:06

W

60

70

71

1

Opvarmningstid ( )
1

Opvarmningstid i BOOST-tilstand ( )
2

Termiske tab ( )
Elektriske data
Strømforsyning

V

1/N/230

Frekvens

Hz

50

Beskyttelsesgrad

IPX4

HP maksimal absorption

kW

0,53

0,53

0,53

Gennemsnitlig absorption

kW

0,43

0,43

0,43

Varmeelement + HP maksimal
absorption

kW

2,03

2,03

2,03

Elvarmeelement effekt

kW

1,5

1,5

1,5

Maksimal strømstyrke i HP

A

2,4

2,4

2,4

Påkrævet
overbelastningsbeskyttelse

A

16A T-sikring/16A automatisk kontakt, C-karakteristik
(forventes under installation på strømforsyningssystemer)
Enkelt sikkerhedstermostat med manuel nulstilling på et
modstandselement

Intern beskyttelse
Driftsforhold
Min. ÷ maks. temperatur
varmepumpe luftindtag (90% R.H.)

°C

-7÷38

Min. ÷ maks. temperatur
installationssted

°C

5÷38

Arbejdstemperatur
HP Maksimal indstillelig temperatur –
ØKO-cyklus

°C

56

56

56

Maksimal indstillelig temperatur i en
AUTOMATISK cyklus

°C

70

70

70

Kompressor

Roterende

Kompressorbeskyttelse

Termisk afbryder med automatisk nulstilling

termodynamisk
kredsløbsbeskyttelsestype

Sikkerhedstrykkontakt med automatisk nulstilling

Ventilator
Udløbsdiameter for udstødning
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Centrifugal
mm

160

Installations- og brugervejledning

Omdrejninger pr. minut

rpm

1650÷2100

Nominel luftkapacitet

3

m /t

350÷500

Maks. trykhoved til rådighed

Pa

120

Motorbeskyttelse

Intern termisk afbryder med automatisk nulstilling

Kondensator

Indpakket eksternt, ikke i kontakt med vand

Kølevæske

R134a

Belastning

g

900

900

900

Vandopbevaring nominel kapacitet

l

196

250

242

Maks. mængde varmt vand, der kan
3
bruges Vmax ( )

l

275

342

342

Spole til tilslutning til solvarmeanlæg

m

---

---

1,0 m

Mg Anode
Ø26x400 mm

1 x Mg anode
Ø26x250 mm

1 x Mg anode
Ø26x250 mm

Vandopbevaring

2

Katodisk beskyttelse

2

+

+

1 x Mg anode
Ø26x250 mm

1 x Mg anode
Ø26x400 mm

Isolering

50 mm højdensitets polyurethanskum

Optøning

Aktiv med varm gasventil

Dimensioner

mm

H1.714xD600xDmax650

H2.000xD600xDmax650

H2.000xD600xDmax650

Transportvægt

Kg

103

115

132

dB (A)

53

53

53

JA

JA

JA

7

7

7

4

Lydstyrke indendørs Lw(A) ( )
Automatisk desinfektioncyklus
5
for legionella ( )
Maks. arbejdstryk

Bar

(1)

temperatur for indgående luftforsyning 7°C (6°C), temperatur på kedelopbevaringsmiljø 20°C, vand opvarmet fra 10°C til 55°C,
(ifølge UNI EN 16147-2011)

(2)

målinger udført i henhold til UNI EN 12897-2006

(3)

målinger udført i henhold til UNI EN 16147-2011

4

()

målinger udført i henhold til EN 12102-2013

(5)

automatisk aktivering for hver 30 dages drift

Installations- og brugervejledning
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5

Vigtigt

NB
Daikin kan under ingen omstændigheder holdes
ansvarlig i tilfælde af, at udstyret bruges til andre
formål end det, som det er konstrueret til, og for
eventuelle installationsfejl eller materielmisbrug.

Overensstemmelse med
europæiske bestemmelser

5.1

Den nuværende varmepumpe er en anordning, der er
beregnet til husholdningsbrug i overensstemmelse med
følgende europæiske direktiver:


Direktiv 2011/65/EU – Om begrænsninger for
anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr (RoHS).



Direktiv 2014/30/EU – Elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC).



Direktiv 2014/35/EU – Lavspændingsdirektivet
(LVD)



Direktiv 2009/125/EF – Krav til miljøvenligt design.

5.2

Beskyttelsesgrader, der
leveres af kabinetter

Beskyttelsesgraden af udstyret er lig med: IPX4.

5.3

Begrænsninger i brug
ADVARSEL!
Denne enhed er ikke udformet til og er heller
ikke beregnet til brug i farlige omgivelser
(på grund af eksistensen af potentielt
eksplosionsfarlig atmosfære – i henhold
til ATEX-standarder eller med et ønsket
IP-niveau, der overstiger udstyret) eller
i applikationer, der kræver (fejltolerante,
fejlsikre) sikkerhedsegenskaber, såsom
i kredsløbssystemer og/eller teknologier
eller i en anden sammenhæng, hvor
fejlfunktionen af en applikation kan forårsage
død eller skade på mennesker eller dyr eller
kan forårsage alvorlig skade på genstande
eller miljøet.

ADVARSEL!
Det er forbudt at bruge enheden til andre formål
end de tilsigtede. Enhver anden brug skal
betragtes som ukorrekt og er derfor ikke tilladt.

NB
Under systemets design- og konstruktionsfase
overholdes gældende lokale regler og
bestemmelser.

5.5


Enheden skal bruges af voksne.



Du må ikke åbne eller demontere enheden,
når denne er tilsluttet strømforsyningen.



Rør ikke apparatet med våde eller fugtige
kropsdele, når du er barfodet.



Hæld eller sprøjt ikke på apparatet med vand.



Du må ikke stå, sidde og/eller hvile noget på
enheden.

5.6

5.4

Begrænsninger for betjening

Ovennævnte anordning er udelukkende beregnet til at
anvendes til opvarmning af varmt brugsvand inden for
de forventede anvendelsesbegrænsninger.
Udstyret kan kun installeres og startes til den tilsigtede
anvendelse i lukkede varmesystemer i
overensstemmelse med EN 12828-standarden.
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Oplysninger om den
anvendte kølevæske

Den enhed indeholder fluorholdige drivhusgasser, der
er omfattet af Kyotoprotokollen. Sådanne gasser må
ikke kasseres direkte ud i miljøet.
Kølevæsketype: HFC-R134a.
NB

NB
I tilfælde af produktnedbrud eller fejl kan dette
medføre skade (på mennesker, dyr og varer).
Det er nødvendigt at arrangere et separat
funktionelt overvågningssystem med
alarmfunktioner for at undgå, at en sådan skade
opstår. Desuden er det nødvendigt at sørge for
en backup-service i tilfælde af fejl!

Grundlæggende
sikkerhedsregler

Vedligeholdelse og bortskaffelse må kun udføres
af kvalificeret personale.

6

Installation og
tilslutninger
ADVARSEL!
Installation, idriftsættelse og vedligeholdelse
af apparatet skal udføres af kvalificeret og
autoriseret personale. Forsøg ikke på selv
at montere enheden.

Installations- og brugervejledning

6.1

Forberedelse af
installationsstedet

6.2

Installationen af enheden skal udføres på et passende
sted for at tillade normal brug og justering, sammen
med den almindelige og ekstraordinære
vedligeholdelse, der skal udføres.
Derfor er det vigtigt at sørge den nødvendige plads til at
kunne arbejde ved at henvise til de dimensioner, der er
vist i Figur 2.

Ventilationsforbindelse

Bortset fra det rum, der er angivet i afsnit 6.1, kræver
varmepumpen tilstrækkelig ventilation.
Det er nødvendigt at oprette en særlig luftkanal som
angivet i den følgende illustration (figur 3).

X3

Yderside

Y1

X1

X2

Yderside

≥500 kg


Figur 2 – Minimumsplads

Figur 3 – Eksempel på en luftafgangskanal

X1

X2

X3

Y1

mm

Mm

mm

mm

650

650

200

300

Model
EKHH2E200AAV3(3)
EKHH2E260AAV3(3)
EKHH2E260PAAV3(3)

Desuden er det vigtigt at sikre en passende ventilation
af de lokaler, hvor udstyret skal installeres.
Der er angivet en alternativ løsning i den følgende
illustration (figur 4 og figur 5): dette består af en anden
kanal, der trækker luft ind udefra i stedet for direkte
indefra lokalerne.

Endvidere skal lokalerne:


have tilstrækkelige vand- og
strømforsyningsledninger



være tilgængelige og klar til tilslutning til
kondensafløbet



være tilgængelige og klar med tilstrækkelige
udløbsrør i tilfælde af skader forårsaget af kedlen
eller aktivering af sikkerhedsventilen eller brud på
rør/tilslutninger



have indeslutningssystemer i tilfælde af alvorlige
vandlækage



være tilstrækkeligt oplyste (hvis det er relevant)



ikke være mindre end 20 m



være frostsikre og tørre.

3

ADVARSEL!
For at undgå at mekaniske vibrationer
breder sig, må du ikke installere udstyret på
gulvplader med træbjælker (f.eks. på lofter).

Figur 4 – Eksempel på dobbeltkanalforbindelse
Udfør installationen af hver luftkanal, og vær
opmærksom på:
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at vægten af denne har ikke negativ indvirkning på
selve udstyret.
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at vedligeholdelsesoperationer kan udføres.



at det er tilstrækkeligt beskyttet for at undgå
utilsigtet brud på materiale inde i selve udstyret.



at den ikke overstiger den maksimale foreslåede
længde på 6 meter (med 2 albueforbindelser på
90°).



at det maksimale samlede tilladte trykfald for alle
komponenter, herunder gennem huller til
montering på ydervæg, i rørsystemet ikke må
overstige 120 Pa.

at varmepumpen under drift har en tendens til at
sænke omgivelsestemperaturen, hvis den
eksterne luftkanal ikke udføres.

at der skal installeres et passende
beskyttelsesgitter i overensstemmelse med
udløbsrøret, der transporterer luft til ydersiden
med det formål at undgå, at fremmedlegemer
kommer ind i udstyret. For at garantere
maksimal enhedsydelse skal det valgte net sikre
lavt trykfald.
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For at undgå dannelse af kondens:
isoler luftudledningsrørene og
luftkanaldækseltilslutningerne med damptæt
termisk beklædning med en passende tykkelse.

Hvis det anses for nødvendigt for at forhindre
flowstøj, kan der monteres lyddæmpere.
Tilpas rørene, væggen igennem hullerne
og tilslutningerne til varmepumpen med
vibrationsdæmpningssystemer.

ADVARSEL!
Samtidig drift af et åbent brændkammer (f.eks.
et åbent ildsted) sammen med varmepumpen
medfører et farligt miljømæssigt trykfald.
Dette kan forårsage tilbagestrømning af
udstødningsgas ind i selve miljøet.
Brug ikke varmepumpen sammen med et
åbent brændkammer.
Brug kun brændkamre med lukket kammer
(godkendt) med en separat kanal til
forbrændingsluft.
Hold dørene til kedelrummet lukket og
hermetisk forseglede, hvis de ikke har
forbrændingsluftforsyning til fælles med
beboede områder.
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Lukker "B"

lukket

åben

Enheden skal installeres på en stabil, flad gulvflade, der
ikke er udsat for vibrationer.

ØD
D

Luftafgang

Luftindtag

L

M
A

Indendørs
område

areal

Yderside

Et af særegenhederne ved varmepumpens
varmesystem, viser sig ved, at disse enheder
forårsager en betydelig reduktion af lufttemperaturen,
som normalt udstødes indefra hjemmet. Ud over at
være koldere end den omgivende luft, er
udstødningsluften også helt affugtet. Derfor er det
muligt at tillade luften at strømme tilbage i hjemmet for
at afkøle specifikke miljøer eller værelser i løbet af
sommeren.
Installation består i en opdeling af udløbsrøret, hvortil
der anvendes to skodder ("A" og "B") med det formål
at styre luftstrømmen enten ind i (figur 5a) eller ud af
huset (figur 5b).

Lukker "A"

Montering og tilslutning
af enheden

6.3

6.2.1 Særlige
installationsbetingelser

B
E

F

G

H

I

J

C

K

O

Figur 5a – Eksempel på installation om sommeren

Lukker "A"

Lukker "B"

åben

lukket

N

P
ØP

(260l versioner)

Indendørs
område

Udendørs
område

Figur 6 – Samlede dimensioner

Figur 5b – Eksempel på installation om vinteren

A

B

C

D

E

F

G

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

650

2000

600

160

1391

-

1085

K

L

M

N

H

(*1)

(*1)

I

J

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

-

860

275

70

150

380

195

O

P

mm

mm

337,5

10

(*1) I og J kun for EKHH2E260PAAV3(3)
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B

C

D

mm

mm

mm

650

1714

600

(200l versioner)

A

E

F

G

mm

mm

mm

mm

160

1101

-

795

H

I

J

K

L

M

N

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

-

-

-

70

150

380

195

O

P

mm

mm

337,5

10
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Vandforsyningstilslutninger

6.4

Tilslut koldtvandsindløbet og udløbsrørene til de
relevante tilslutningspunkter (figur 7).
Tabellen nedenfor viser forbindelsespunkternes
egenskaber.
Pos.

Beskrivelse

Tilslutning/hul



Rør til koldtvandsindtag

G 1"

 Rør til varmtvandsudløb

G 1"

 Kondensafløb

G ½"

 Recirkulationsrør

G ¾"

 Spole til solvarmeffekt

G 1"



Den følgende illustration (figur 8) viser et eksempel på
en vandforsyningstilslutning.

Sænkemuffe til sonde (kun
i modeller, hvor det
medfølger)


 Rør til vandindtag
 Spærreventil
 Automatisk termostatblandingsudstyr
 Varmepumpe
 Recirkulationspumpe
 Fjederkontrolventil
 Rør til varmtvandsudløb
 Sikkerhedsventil
 Kontrollerbar ende af afløbsrør
 Aftapningshane
Ekspansionstank

1/4

Figur 8 – Eksempel på vandforsyningssystemet
G ½"
Kedelforbindelse

Koldtvandsindtag

Aftapningsforbindelse






Figur 8a – Eksempel på en kraftig type sikkerhedsventil

NB





Det er obligatorisk at installere et snavsfilter på
koldtvandsindtaget. Udstyret bør ikke arbejde
med en vandhårdhed, der er lavere end 12 °F.
Tværtimod, når vandhårdheden er særlig høj
(højere end 25 °F) anbefales det at bruge et
blødgøringsmiddel, korrekt kalibreret og
overvåget. I dette tilfælde bør den resterende
hårdhed ikke komme under 15 °F.

BEMÆRK!

Figur 7 – Vandforsyningstilslutninger
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Det anbefales, at systeminstallatøren installerer
en 7-bars sikkerhedsventil
på koldtvandsindløbsrøret (figur 8a).
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NB
Sikkerhedsudstyret til beskyttelse mod
overtryk skal afprøves regelmæssigt for at fjerne
kalkaflejringer og for at kontrollere,
at det ikke er blokeret (figur 8a)

NB
For en korrekt installation af udstyret skal
der leveres en hydraulisk sikkerhedsgruppe
i overensstemmelse med UNI EN 1487:2002standarden. Det bør i det mindste omfatte:
en spærreventil, en reguleringsventil, en
reguleringsanordning til kontraventilen, en
sikkerhedsventil og en anordning til afbrydelse af
vandbelastningen (figur 8a)

NB
Afløbsrøret, der er tilsluttet udstyret til
beskyttelse mod overtryk, skal installeres, så det
skråner kontinuerligt nedad og på et sted, hvor
det er beskyttet imod isdannelse (figur 8a)

ADVARSEL!
Hvis der ikke installeres en
ekspansionsbeholder, skal du sørge for,
at der ikke er installeret kontraventil
i koldvandsindtaget.

ADVARSEL!
Varmepumpen til produktion af varmtvand
er i stand til at opvarme vand op til mere end
60°C. Derfor er det nødvendigt at installere
et automatisk termostatblandingsudstyr til
varmtvandsrøret (figur 8) som beskyttelse
mod forbrændinger.
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6.4.1 Kondensafløbsforbindelser
Kondens, der dannes under varmepumpens drift,
strømmer gennem et passende udløbsrør
(G 1/2"), der passerer på den indvendige side af
beklædningen, og det kommer ud på siden af udstyret.
Det skal forbindes til en kanal via en hævert, så
kondensen kan strømme frit (figur 9a eller figur 9b).

6.5

Integration med
solenergianlæg

Den følgende illustration (figur 10) viser et eksempel på
integration med solenergianlæg.



Ø20

≥ 60



alv
ola







Figur 9a – Eksempler på kondensdrænforbindelse
via hævert




G ½"



≥ 60

Figur 9b – Eksempel på kondensafløbsforbindelse via
hævert med vandafspærringsventil

Side 20

 Koldtvandsindløbsrør
 Solenergianlægspumpe og tilbehør
 Solfangere
 Varmepumpe
 Recirkulationspumpe
 Fjederkontrolventil
 Aftapningshane
 Solvarme spændingsspole
 Rør til varmtvandsudløb

Figur 10 – Eksempel på integration med
solenergianlæg
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6.6

Elektriske forbindelser

Enheden leveres allerede tilsluttet til strømforsyningen.
Den forsynes via et fleksibelt kabel og en kontakt-/
stikkombination (figur 11 og figur 12). En jordet
Schuko-stikkontakt med separat beskyttelse er
nødvendig for tilslutning til strømforsyningen.

ADVARSEL!
Strømforsyningen, som udstyret skal tilsluttes
til, skal være beskyttet af en passende
fejlstrømsafbryder.
Typen af fejlstrømsafbryderen skal vælges ved
at evaluere typen af elektrisk udstyr, der skal
anvendes på hele systemet.
Med henvisning til tilslutning til strømforsyningen
og sikkerhedsudstyret (f.eks. fejlstrømsafbryder)
skal IEC-standard 60364-4-41 overholdes.

6.6.1.1 Fjernforbindelsestilstand
Med hensyn til forbindelser til digitale indgange er
udstyret forsynet med et ekstra 4-trådet kabel, der
allerede er forbundet med brugergrænsefladens
printkort (placeret inde i udstyret, figur 14).
Fjernforbindelsen til eventuelle energisystemer skal
udføres af en autoriseret installatør (forbindelsesbokse,
terminaler og tilslutningskabler).
De følgende illustrationer viser et eksempel på en
fjernforbindelse (figur 13 og figur 13a).

30
30

Figur 11 – A Schuko-sokkel

31 31
31 3232

31

Figur 12 – Ydstyrsstik

6.6.1 Fjernforbindelser
Udstyret er designet til at blive tilsluttet til andre fjerne
energisystemer (solceller og solvarmeanlæg).
Brugergrænsefladen har to digitale indgange med
følgende funktioner:




Digital 1: Indgang fra solvarmeanlægget. Når der
etableres en fri kontakt mellem klemmerne 30 og
31 (kabel: brun/gul) og vandtemperaturen målt
ved lavere sonde er højere end SP8, stopper
varmepumpen og vand opvarmes af solpanelerne.
Varmepumpen starter igen, når kontakten slippes,
og den tid, der er indstillet af C13, forløber eller
med det samme, hvis den lavere sondetemperatur
er lavere end SP8.
Digital 2: Input fra solcelleanlæg.
Når der etableres en fri kontakt mellem klemmerne
31 og 32 (kabel: grøn/hvid) og varmepumpen når
SP5-temperaturen (standardindstilling 62°C),
hæves den nominelle temperatur med 7°C. Det er
muligt at ændre SP6-parameteren (f.eks. at hæve
temperaturen fra 62°C til 70°C), så hvis der
er nok PV (fotovoltaisk) elektrisk energi, bliver
varmetablet fra 62°C til 70°C lavet af det elektriske
nedsænkningsvarmeelement (hvis SP6 er det
samme som SP5, vil elvarmeelementet aldrig
aktiveres).
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Figur 13 – Eksempel på en fjernforbindelse

Digital input 1
Digital input 2

Figur 13a – Detaljeret eksempel på en fjernforbindelse
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For at få adgang til det 4-trådede kabel til
fjernforbindelse er det nødvendigt at fjerne kedlens
øverste låg (se afsnit 9.1 figur 18), og tage kablet ud
gennem den særlige åbning, som allerede er til stede
på bagdækslet, som angivet i figur 14.

7

Ibrugtagning
ADVARSEL!
Kontroller, at udstyret er forbundet til jordkablet.

ADVARSEL!
Kontrollér, at linjespændingen svarer til den, der
er angivet på udstyrets identifikationsplade.

Idriftsættelsesproceduren skal udføres ved at udføre
følgende procedurer:


Fyld kedlen ved at dreje på vandindløbshanen og
kontroller, at der ikke er lækager fra pakninger og
tilslutninger. Spænd om nødvendigt boltene eller
forbindelserne.



Overskrid ikke det maksimalt tilladte tryk angivet
i afsnittet "Generelle tekniske data".



Kontroller, at vandkredsløbets sikkerhedsudstyr
fungerer.



Tilslut stikket til stikkontakten.



Når stikket er sat i, står kedlen i standby, skærmen
forbliver slukket og strømnøglen lyser.



Tryk på tænd-/sluk-tasten (se afsnit 8.1.3),
udstyret starter i "ØKO"-tilstand
(standardindstilling) 5 minutter efter
at du har trykket på tasten.

Figur 14 – Kabler til fjernforbindelse

sonde 2

sonde 1

Ledningsdiagram

sonde 3

6.7

modstand

optøning

port 1
(efter anmodning)

port 1
(efter anmodning)

forsyning

Figur 15 – Ledningsdiagram
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Drift og brug

8

Når udstyret er tændt, viser det den status,
det var i, da det tidligere var slukket.

Forvaltningen af enheden er tildelt en
brugergrænseflade, der gør det muligt at:


indstille driftstilstand

8.1.1.2 Taste [INDSTIL]



ændre driftsparametrene

Med denne tast er det muligt at:



vise og styre eventuelle nødsituationer





verificere ressourcestatus.

bekræfte indstillede valg eller værdier.

8.1.1.3 Tasten [OP]
Nedenfor betegner udtrykket "start" omstillingen
fra standby til TIL-status. Udtrykket "sluk" har til
hensigt at skifte
fra TIL til standby-status.

Nedenfor betegner udtrykket "avanceret
procedure" særlige procedurer i værktøjet
beskrevet i afsnit vedrørende "avanceret styring".

8.1

Brugergrænsefladen

Med denne tast er det muligt at:


rulle op i listen over de forskellige parametre



forøge værdien af en parameter.

8.1.1.4 Tasten [NED]
Med denne tast er det muligt at:


rulle ned i listen over de forskellige parametre



reducere værdien af en parameter.

Brugergrænsefladen (figur 16) muliggør verifikation og
justering af udstyrsbetjeningen. Denne er udstyret med
en skærm og følgende nøgler:

8.1.1.5 Grænsefladeskærmen



Til-/Standby-tast

Grænsefladeskærmen (figur 17) gør det muligt at
visualisere:



INDSTIL-tast



reguleringstemperaturer



NED-tast



alarm/fejlkoder



OP-tast



statusmeddelelser



Driftsparametre.

Skærm

Figur 17 – Brugergrænsefladeskærm
Kompressor
LED

Hvis denne lyser:
Kompressoren er aktiv.
Hvis den blinker:

INDSTILtast

TIL-/Standby-tast

NED-tast

OP-tast



Kompressortændingsproceduren
er i gang.



Modifikationen af
driftsindstillingspunkterne
er i gang.

Figur 16 – Brugergrænseflade

8.1.1 Grænsefladetaster og skærm
8.1.1.1 Tasten TIL-/Standby

Afrimning LED

Hvis denne lyser: Afrimning
er i gang.

MF LED

Hvis denne lyser:
Elvarmeelementet er tændt

Ventilator LED

Hvis denne lyser: Ventilatoren
er aktiv.

Vedligeholdelse
LED

Hvis denne lyser:
Vedligeholdelse af luftfilteret er
påkrævet (hvis det er til stede)

Ved hjælp af denne tast er det muligt:


at tænde for enheden (TIL-status)



at slå enheden om til standby-status (i denne
status kan instrumentet automatisk tændes
i bestemte tidsintervaller og uafhængigt aktivere
anti-legionella og afrimningsfunktionerne).
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Alarm LED

Hvis denne lyser: Kontroller
listen over alarmer og følg
proceduren angivet i denne
vejledning

Grader celsius
LED

Hvis denne lyser:
Måleenheden for temperaturer
er grader Celsius

Grader
fahrenheit LED

Hvis denne lyser:
Måleenheden for temperaturer
er grader Fahrenheit

Til/standby LED

Hvis denne lyser: Apparatet
er i standby-status.



ANTI-LEGIONELLA driftstilstand
Denne funktion bruges som antibakteriel
behandling ved at øge temperaturen på vandet til
60°C. Denne funktion er periodisk og aktiveres
under alle omstændigheder automatisk for hver
30 dage, uanset det aktiverede driftsmodus.



AFRIMNINGS-tilstand
Denne funktion er nødvendig for at eliminere de
frostaflejringer, der dannes, og som forhindrer
varmeoverførsel. Denne funktion aktiveres
automatisk, når udstyret betjenes ved lave
temperaturer.

Hvis den blinker, er udstyret
manuelt tændt/slukket under
en tænd-/sluk-periode i et
bestemt tidsinterval.

Når udstyret tændes for første gang, er det
forudindstillet i ØKO (Økonomi) tilstand med et
vandindstillingspunkt på 55°C med det formål at
garantere den bedst mulige energibesparende
funktion med støtte
fra udelukkende vedvarende energikilder.
Bemærk, at brugen af en sådan funktion sikrer
brugeren en gennemsnitlig energibesparelse på
ca. 70% sammenlignet med en normal
el-kedel.

Anvendes ikke.

8.1.1.6 Advarsler
Loc

Tastaturet er låst (se afsnit 8.1.3.3).

dEFr

Afrimningsproceduren er i gang, og det er ikke
muligt at aktivere andre funktioner

Anti

Funktionen "Anti-Legionella" er i gang.

ObSt

Funktionen "Overboost" er i gang.

ØKO

Funktionen "Økonomi" er i gang.

8.1.3.1 Manuel tænd/sluk for udstyret

Auto

Funktionen "Automatisk" er i gang.



Hold tasten
nede i 1 sekund: Lysdioden
til/standby tændes/slukkes.



Udstyret kan også tændes/slukkes i bestemte
tidsintervaller. Parametrene HOn og HOF kan
ses (afsnit 8.1.3.6).

8.1.2 Driftslogik
8.1.2.1 Driftstilstande
Udstyret forudser følgende driftsformer:






AUTOMATISK driftstilstand:
Denne tilstand bruger hovedsagelig
varmepumpens vedvarende energi som en
understøttelsesforanstaltning, de elektriske
varmeelementer kan aktiveres. Disse sidstnævnte
varmekilder aktiveres, hvis vandtemperaturen er
under et bestemt niveau, eller i tilfælde af at der
kræves en temperatur på over SP5.
ØKONOMI driftstilstand:
Denne tilstand bruger kun varmepumpens
vedvarende energi uden at gøre brug af de
elektriske varmeelementer. Den tager længere
tid at aktivere, men det har betydelige
energibesparende egenskaber.
OVERBOOST driftstilstand:
Denne funktion gør det muligt hurtigt at opvarme
vand ved at bruge både varmepumpe og
elvarmeelementer. Denne funktion kan
aktiveres manuelt, når temperaturen af
vandet i opbevaringstanken er under SP3.
Ved afslutningen af varmeprocessen afbrydes
funktionen automatisk, og udstyret genoprettes
automatisk til tilstanden Automatisk eller Økonomi,
afhængigt af hvilken af disse funktioner der
tidligere var indstillet af brugeren.
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8.1.3 Grundlæggende styring

Manuel tænd/sluk har altid prioritet
i driftstilstanden tidsintervaller.

Hvis tastaturet er låst (afsnit 8.1.3.3) eller en
avanceret procedure er i gang, vil det ikke
være muligt at foretage normal tænd/sluk
for udstyret.

Hver gang udstyret tændes, udføres en række
interne inspektioner, inden varmepumpen
aktiveres. Denne betingelse rapporteres
ved hjælp af blinkningen af
kompressorindikatorlyset
. Når
verifikationsperioden er gået (ca.
5 minutter), blinker indikatorlampen,
og det indikerer, at enheden er tændt.
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8.1.3.2 Ændring af driftstilstand
(AUTOMATISK, ØKONOMI
og OVERBOOST)
8.1.3.2.1



Hold tasterne
og
nede i 1 sekund:
"Loc" vises på displayet i 1 sekund.

Hvis tastaturet er låst, er det ikke muligt at udføre
nogen form for betjening på skærmgrænsefladen.

AUTOMATISK driftstilstand

Ved at trykke på en vilkårlig tast, vises
"Loc" i 1 sekund på displayet.

For at starte AUTOMATISK tilstand manuelt skal du
udføre følgende procedure:




Sørg for, at tastaturet ikke er låst (afsnit 8.1.3.3)
og at der ikke er nogen anden avanceret
procedure i gang.
Tryk på tasten
at blinke.

i 1 sekund, "Auto" begynder



Tryk på tasten
igen for at bekræfte og starte
AUTOMATISK driftstilstand.
For at afslutte proceduren:

Sådan låser du tastaturet op:


Hold tasterne
og
nede i 1 sekund:
"UnL" vises i 1 sekund på displayet.

8.1.3.4 Temperaturindstilling i ØKO
driftstilstand (SP1)


Sørg for, at tastaturet ikke er låst (afsnit 8.1.3.3)
og at der ikke er nogen anden avanceret
procedure i gang.



Tryk og slip tasten

: "SP1" vises på displayet.

For at starte ØKO-driftstilstanden manuelt skal du
udføre følgende procedure:



Tryk og slip tasten
blinker.

: Kompressor-LED'en





Tryk enten på tasten
eller
inden for
15 sekunder. Parametrene r3, r4 og r5 kan ses.



Tryk og slip tasten
eller lad være med at
udføre andre operationer i 15 sekunder:



Tryk på tasten
for at afslutte denne procedure
uden at ændre tilstanden.

8.1.3.2.2



ØKO (økonomi) driftstilstand

Sørg for, at tastaturet ikke er låst (afsnit 8.1.3.3),
at der ikke er nogen anden avanceret procedure
i gang og at udstyret ikke er i driftstilstanden
Overboost.
Tryk på tasten
at blinke.

i 1 sekund, "ØKO" begynder



Tryk på tasten
igen for at bekræfte og starte
ØKONOMI-driftstilstanden.
For at afslutte proceduren:


OVERBOOST driftstilstand

For at starte OVERBOOST driftstilstand manuelt skal
du udføre følgende procedure:
Sørg for, at tastaturet ikke er låst (afsnit 8.1.3.3)
og at der ikke er nogen anden avanceret
procedure i gang.



Tryk på tasten
i 1 sekund, enten "ØKO" eller
"Auto" begynder at blinke.



Tryk på tasterne
på displayet.

eller

indtil "ObSt" blinker



Tryk på tasten
igen for at bekræfte og starte
OVERBOOST driftstilstanden.
For at afslutte proceduren:


For at låse tastaturet skal du udføre følgende
procedure:




Sørg for, at der ikke er nogen anden avanceret
procedure i gang.
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Udfør ikke nogen operation i 15 sekunder
(eventuelle ændringer gemmes).

8.1.3.5 Temperaturindstilling i automatisk
tilstand (SP2)


Sørg for, at tastaturet ikke er låst (afsnit 8.1.3.3)
og at der ikke er nogen anden avanceret
procedure i gang.



Tryk og slip tasten



Tryk enten på tasten
vises på displayet.



Tryk og slip tasten
blinker.



Tryk enten på tasten
eller
inden for
15 sekunder Parametrene r1, r2 og r5 kan
også ses.



Tryk og slip tasten
eller udfør ikke andre
operationer i 15 sekunder: Kompressor-LED'en

Tryk på tasten
for at afslutte denne procedure
uden at ændre tilstanden.

8.1.3.3 Tastaturlåsning/oplåsning

slukker.


Tryk og slip tasten
.
For at afslutte proceduren inden færdiggørelsen:

Tryk på tasten
for at afslutte denne procedure
uden at ændre tilstanden.

8.1.3.2.3



Kompressor LED'en

(

: "SP1" vises på displayet.
eller

indtil "SP2"

: Kompressor-LED'en

) slukker.


Tryk og slip tasten
.
For at afslutte proceduren inden færdiggørelsen:


Udfør ikke nogen operation i 15 sekunder
(eventuelle ændringer gemmes).
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8.1.3.6 Tidsintervalindstillinger for
tænd/sluk for udstyret
NB

8.1.3.8 Afbrydelse af alarmlyden

Inden du fortsætter indstillingerne af
tidsintervaller, skal du indstille dag og
realtid som beskrevet i afsnit 8.1.3.14.

For at afbryde alarmen skal du udføre følgende
procedure:

For at starte proceduren:



Tryk og slip tasten
: Auto/ØKO/Obst/Anti vises
i 3 sekunder afhængigt af den aktuelle aktive
funktionsstatus.

Sørg for, at tastaturet ikke er blokeret, og at der
ikke er nogen anden avanceret procedure i gang.
Tryk og slip tasten



Sørg for, at der ikke er nogen anden avanceret
procedure i gang.



Tryk en gang på en vilkårlig tast.
NB
Følgende instruktioner er forbeholdt specialiseret
teknisk hjælpepersonale.

: "SP1" vises på displayet.

At indstille det første tidsinterval:


Tryk og slip enten tasten
eller
inden
for 15 sekunder for at vælge "HOn1" (første
tændingstid) og/eller "HOf1" (første slukningstid).
Vælg "HOn2" og "HOF2" til den anden tænd-/
sluk-tid.



Tryk og slip tasten



Tryk og slip enten tasten
for 15 sekunder.



Tryk og slip tasten
eller udfør ikke andre
operationer i 15 sekunder.

.
eller

8.1.3.9 Forskellige driftstilstande
startbetingelser
Hver driftstilstand skal overholde præcise betingelser
for at kunne aktiveres:


AUTOMATISK driftstilstand
Tilstanden for at aktivere starten af denne funktion
er som følger: Nedre sonde < SP2 – r0
(hysterese).



ØKO driftstilstand
Tilstanden for at aktivere starten af denne funktion
er som følger: nedre sonde < SP1 – r0 (hysterese).



OVERBOOST driftstilstand
Tilstanden for at aktivere starten af denne funktion
er som følger: Nedre sonde < SP3 og øvre sonde
< SP3. Når en temperatur, der overstiger SP3,
er blevet detekteret, afbrydes driftsmodusen
Overboost og den tidligere indstillede operative
tilstand genoprettes.

og inden

Sådan forbinder du en tidsinterval til en bestemt dag
i ugen:


Når den foregående procedure er udført, skal du
trykke på enten tasten
eller
og slippe den
inden for 15 sekunder for at vælge "Hd1" (tænd for
dag 1 eller rettere mandag) og/eller "Hd2...7"
(tænd for dage 2-7 eller snarere tirsdag-søndag).



Tryk og slip tasten



Tryk og slip enten tasten
eller
Tasten
inden for 15 sekunder for at vælge "1" (den første
tænd/sluk tid) eller "2" (den anden tænd/sluk tid).

Hvis udstyret er i "TIL"-status, under normal drift viser
displayet den etablerede temperatur ved hjælp af
parameter P5:



Tryk og slip tasten
eller udfør ikke andre
operationer i 15 sekunder.



Hvis P5 = 0 viser displayet temperaturen på
kedelens øverste del.



Hvis P5 = 1 viser displayet det aktive
arbejdsindstillingspunkt.



Hvis P5 = 2 viser displayet temperaturen på
kedelens nedre del.



Hvis P5 = 3 viser displayet temperaturen på
fordamperen.



Hvis udstyret er i standby-status, slukkes
displayet.

.

For at afslutte proceduren inden færdiggørelsen:


Udfør ikke nogen operation i 15 sekunder
(eventuelle ændringer gemmes) eller tryk
på tasten
og slip den derefter.

Vurder omhyggeligt aktivering af
tidsintervaloperation for at undgå
fejlfunktioner forårsaget af brugere.

8.1.3.10 Skærmen

8.1.3.7 Visning af driftsstatus


Sørg for, at tastaturet ikke er låst (afsnit 8.1.3.3)
og at der ikke er nogen anden avanceret
procedure i gang.
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Vigtigste konsekvenser:
- Kompressoren slukkes.

8.1.3.11 Alarmer
BEMÆRK
I tilfælde af "UtL"-alarm (fejl i ventilatoren)
udsender udstyret ud over visualisering på
skærmen, et akustisk signal, der kan slukkes
ved at trykke på en hvilken som helst tast på
kontrolenheden. Alarmen er aldrig afbrudt,
medmindre udstyret er slukket eller sat
i standby.
Varmepumpens arbejdsmodus er automatisk
deaktiveret, og den med elektrisk modstand
aktiveres for at sikre kontinuiteten
i varmtvandsforsyningen.

- Afrimning bliver aldrig aktiveret.
FiL

Løsninger:
- Kontroller, hvor rent filteret er (for at slukke
alarmmeddelelsen, tryk på en vilkårlig tast
på displayet)
UtL

Mulig ventilatorfejl
Løsninger:
- Se parametre SP10 og C14
- Kontroller ventilatorbetingelserne
Vigtigste konsekvenser:
- Kompressor og ventilator er slukket.
- Vandopvarmning sker kun ved brug af den
elektriske modstand.

BEMÆRK!
Ved "UtL"-alarm er det nødvendigt at kontakte
teknisk assistance.

AL

Alarm for kontrol af ventilationsfilter

Når årsagen til alarmen er fjernet, genoprettes
den normale drift af udstyret.

Alarm for minimumstemperatur
Løsning:
- Kontroller den temperatur, der har med alarmen
at gøre.
- Parameter
- vises: A0, A1, A2 og A11.
Vigtigste konsekvenser:
- Udstyret fortsætter med at fungere som normalt

AH

8.1.3.12 Fejlmeddelelser
Pr1

Løsninger:
- Kontroller, at sonden er i overensstemmelse
med parameter P0 indstillinger.

Alarm for maksimal temperatur

- Kontroller, at sonden er intakt.
- Kontroller udstyrssondeforbindelsen.
- Kontroller temperaturen på den øverste del
af kedlen.
Vigtigste konsekvenser:
- Udstyret holder op med at fungere.

Løsninger:
- Kontroller den temperatur, der har med alarmen
at gøre.
- Parametre vist: A3, A4, A5 og A11.
Vigtigste konsekvenser:
- Udstyret fortsætter med at fungere som
normalt.
id

Pr2

Fejl i sonden i den nederste del af kedlen

Alarm for digital input

Løsninger:

Løsninger:

- Det samme som den foregående situation,
men relateret til sonden i kedelens nedre del.
Vigtigste konsekvenser:
- Udstyret holder op med at fungere.

- Kontroller årsagerne, der stammede fra
indtastningsaktivering (mulig kortslutning
i signalkabler)
- Se parametre: i0, i1 OG i2.
Vigtigste konsekvenser:
- Kompressoren slukkes.
- Afrimning bliver ikke aktiveret.
iSd

Fejl i sonde i øverste del af kedlen

Alarm for blokeret udstyr

Pr3

Fejl i fordampersonde
Løsninger:
- Det samme som den foregående situation,
men relateret til fordampersonden.
- Udstyret holder op med at fungere.

Løsninger:
- Kontroller årsagerne til den digitale
inputaktivering
- Se parametre: i0, i1, 18 og i9
- Sluk for udstyret og tænd igen eller afbryd
udstyret fra strømforsyningen.
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Når årsagen til alarmen er fjernet, genoprettes
den normale drift af udstyret.
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8.1.3.13 Optøning



Tryk og slip tasten
mens du ændrer tiden:
displayet viser "nn" efterfulgt af de to tal, der
repræsenterer minutterne.



Tryk og slip enten tasten
15 sekunder.

Afrimning kan aktiveres på følgende måde:


Automatisk, når fordamperens temperatur er under
den i parameter d17 (kun hvis P4 har en anden
værdi end 0).
Under alle omstændigheder skal kompressoren have
være tændt i en periode, der er længere end eller lig
med d18 minutter, mellem en afrimningsprocedure
og en anden. Ellers vil anmodningen om at aktivere
afrimningsproceduren ikke blive accepteret.
Hvis P4 = 1, d2 repræsenterer fordamperens
temperatur, over hvilken afrimningsproceduren
afsluttes. Og omvendt, hvis P4 = 0 eller P4 = 2,
tages parameter d2 ikke i betragtning.
Hvis fordampningen eller sonden, under
afrimningsproceduren er over tærsklen angivet
ved hjælp af parametrene d2 og P4 = 1, accepteres
anmodningen om at aktivere afrimningsproceduren
ikke.


Parameter d3 bestemmer trinets maksimale
varighed.



Når afrimningsfunktionen er aktiveret, begynder
varmeelementet at fungere

Hvis "Anti-Legionella" eller
"Overboost"-funktionerne er i gang, vil
afrimningsproceduren ikke blive aktiveret.

8.1.3.14 Indstillinger for dag og realtid


Sørg for, at tastaturet ikke er låst (afsnit 8.1.3.3)
og at der ikke er nogen anden avanceret
procedure i gang.



Tryk og slip tasten
tilgængelige kode.



Tryk og slip enten tasten
"rtc" vises.

Tryk og slip tasten
eller udfør ikke nogen
operation i 15 sekunder.
For at afslutte proceduren:


Tryk og slip tasten
, indtil displayet viser
den temperatur, der er fastsat ved parameter P5
eller lad være med at udføre nogen handlinger
i 60 sekunder.
Alternativt:


Tryk og slip tasten

.

For at indstille operationer inden for
tidsintervaller er det nødvendigt at have
foretaget indstillingerne vedrørende dagen
og den reelle tid på forhånd.

8.1.3.15 Konfigurationsparameter
indstillinger
For at udføre proceduren:


Sørg for, at tastaturet ikke er låst (afsnit 8.1.3.3)
og at der ikke er nogen anden avanceret
procedure i gang.



Hold tasterne
og
nede i 4 sekunder:
displayet viser "PA" (adgangskode).



Tryk og slip tasten



Tryk og slip enten tasten
eller
inden for
15 sekunder for at indstille "-19" på displayet.



Tryk og slip tasten
eller udfør ikke andre
operationer i 15 sekunder.



Hold tasterne
og
nede i 4 sekunder:
displayet viser den første parameter "SP1".

indtil

.

Dagen vises som 1...7 (nummer 1 svarende til
mandag).
For at ændre ugedagen:

For at vælge en parameter:





Tryk og slip tasten
: displayet viser "dd"
efterfulgt af de to tal, der repræsenterer dagen.



Tryk og slip enten tasten
15 sekunder.
For at ændre tiden:




eller

inden for

Tryk og slip tasten
mens du ændrer
månedsdagen: displayet viser "hh" efterfulgt af
de to tal, der repræsenterer tiden (klokkeslæt
vises i 24-timers format).
Tryk og slip enten tasten
15 sekunder.

eller

inden for



: displayet viser den første
eller

eller

Tryk og slip enten tasten

eller

.

Sådan ændres en parameter:


Tryk og slip tasten



Tryk enten på tasten
eller
for enten at
øge eller reducere parameterværdien (inden for
15 sekunder).



Tryk og slip tasten
eller udfør ikke nogen
handling i 15 sekunder.

inden for

.

For at afslutte proceduren:
For at ændre protokollen:
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Hold tasterne
og
nede i 4 sekunder eller
udføre ikke nogen operation i 60 sekunder
(eventuelle ændringer gemmes).
Installations- og brugervejledning

8.1.3.16 Gendannelse af
fabriksindstillingerne
Sluk for udstyret og tænd igen for at gøre
ændringerne i parametrene effektive.

For at udføre proceduren:


Sørg for, at tastaturet ikke er låst (afsnit 8.1.3.3)
og at der ikke er nogen anden avanceret
procedure i gang.



Hold tasterne
og
nede i 4 sekunder:
displayet viser "PA" (adgangskode).



Tryk og slip tasten



Tryk og slip enten tasten
eller
15 sekunder for at indstille "149".



Tryk og slip tasten
eller udfør ikke nogen
operation i 15 sekunder.



Hold
og
viser "dEF".



Tryk og slip tasten



Tryk og slip enten tasten
eller
15 sekunder for at indstille "1".



Tryk og slip tasten
eller udfør ikke andre
funktioner i 15 sekunder: displayet viser "dEF" og
blinker i 4 sekunder, hvorefter udstyret vil afslutte
proceduren.

.
inden for

nede i 4 sekunder: displayet
.
inden for


Afbryd udstyret fra strømforsyningen.
For at afslutte proceduren inden færdiggørelsen:


Hold tasten
og
nede i 4 sekunder
under proceduren (eller rettere før indstillingen "1":
Genoprettelsen af fabriksindstillingerne udføres
ikke).

8.1.3.17 TOTALT AF KOMPRESSORENS
DRIFTSTIMER
8.1.3.17.1

Generelle oplysninger

Udstyret er i stand til at huske op til 9999
kompressordriftstimer, hvis antallet af timer
overstiger "9999" blinker det.
8.1.3.17.2

Visning af kompressorens driftstimer



Sørg for, at tastaturet ikke er låst (afsnit 8.1.3.3)
og at der ikke er nogen anden avanceret
procedure i gang.



Tryk og slip tasten



Tryk og slip enten tasten
vælge "CH".

: displayet viser "Pb1".
eller

for at


Tryk og slip tasten
.
For at afslutte proceduren:


Tryk og slip tasten
eller udfør ikke nogen
anden operation i 60 sekunder.
Alternativt:
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Tryk og slip tasten

.
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8.2

Særlige operationer

Produktet har et blæserhastighedskontrolsystem,
der øger hastigheden af samme, når
omgivelsestemperaturen falder til under -1°C, ved
højere temperaturer holder ventilatoren en lavere
hastighed for at reducere udstyrets støj.
Udstyret er også forsynet med et verifikationssystem
for miljøforholdene vedrørende temperaturen på den
eksterne indgående luft. Den nedenfor beskrevne
funktion er nødvendig for at undgå, at udstyret arbejder
med varmepumpetilstanden uden for specifikationen,
hvilket kan medføre fejl i kompressoren og den deraf
følgende afbrydelse af funktionaliteten.
Ved hver start aktiveres blæseren i et stykke tid, der er
indstillet af parameter C12 svarende til 1 minut. Efter
denne tid måler systemet den indgående lufttemperatur.
Hvis temperaturen er lig med eller lavere end parameter
SP9 (-7°C), er betingelserne for aktivering af
varmepumpeenheden ikke opfyldt, derfor er den
elektriske modstand aktiveret. Opvarmningsprocessen
fortsætter ved hjælp af den elektriske modstand, indtil
indstillingspunktet, der er etableret med den
igangværende aktive cyklus, nås.
Systemet verificerer cyklisk (hver 120 minutter)
miljøbetingelserne og aktiverer kun varmepumpens
tilstand, når disse betingelser er passende til driften.
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8.2.1 Liste over udstyrsparametre
Parameterbeskrivelse

Kode

Adgangskode (skygge)

PA

U.M.

Min.

Maks.

Standard Bemærkninger
0

Funktion forbeholdt
specialiseret teknisk personale

H2O Indstil VARM økonomicyklus

SP1

°C/°F

r3

r4

55,0

H2O Indstil VARM automatisk cyklus

SP2

°C/°F

r1

r2

55,0

H2O Indstil KOLD

SP3

°C/°F

10,0

r2

45,0

H2O Indstillet til varmepumpestop

SP5

°C/°F

r1

70,0

62,0

H2O Indstil til aktivering af solcelletilskud

SP6

°C/°F

40,0

100,0

62,0

H2O Indstil ANTI-FRYSNING

SP7

°C/°F

0

40

10

Indstillingspunkt solvarmecyklus

SP8

°C/°F

0

100,0

40

Indstil kold fordamper

SP9

°C/°F

-25,0

25,0

-7,0

Indstil beskadiget fordamper

SP10

°C/°F

-50,0

25,0

-25,0

Øvre sondekalibrering

CA1

°C/°F

-25,0

25,0

2,0

Nedre sondekalibrering

CA2

°C/°F

-25,0

25,0

0,0

Fordamperkalibrering

CA3

°C/°F

-25,0

25,0

0,0

Sondetype

P0

----

0

1

1

0 = PTC
1 = NTC
2 = PT1000

Decimaltegn

P1

----

0

1

1

1 = Vis decimalpunkt
pr. temperatur

Måleenhed

P2

----

0

1

0

0 = °C
1 = °F

Funktion forbundet med fordampersonden

P4

----

0

2

2

0 = Deaktiveret
1 = Afrimning start-stop
2 = Afrimning start

0

0 = Øvre sonde
1 = Operativt
indstillingspunkt
2 = Nedre sonde
3 = Fordampningssonde
0 = Øvre sonde
1 = Operativt
indstillingspunkt
2 = Nedre sonde
3 = Fordampningssonde

Lokale displaydata

P5

----

0

3

Fjerne displaydata

P6

----

0

3

0

Vis dataopdateringstid angivet i tiendedele
af et sekund

P8

1/10
sek.

0

250

5

Arbejdsindstilling hysterese

r0

°C/°F

0,1

30,0

7,0

Minimum indstillingspunkt for automatisk
cyklus

r1

°C/°F

10,0

r2

40,0

Maksimum indstillingspunkt for automatisk
cyklus

r2

°C/°F

r1

100,0

70,0

Minimum indstillingspunkt for økonomicyklus

r3

°C/°F

10,0

r4

40,0

Maksimal økonomicyklus indstillingspunkt

r4

°C/°F

r3

100,0

56,0
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Parameterbeskrivelse

Kode

U.M.

Min.

Maks.

Standard Bemærkninger

Låsning af arbejdsindstillingspunktet

r5

----

0

1

0

Forsinkelse i opstart af udstyr

C0

min.

0

240

5

Forsinkelse fra sidste TIL

C1

min.

0

240

5

Forsinkelse fra sidste FRA

C2

min.

0

240

5

Minimum TIL-tid

C3

sek

0

240

0

Antal kompressordriftstimer der kræves
inden vedligeholdelse

C10

h

0

9.999

1.000

Forsinket lufttemperaturprøve under kold
fordamperprøve

C11

min.

0

999

120

Minimumsforsinkelse mellem ventilator
opstart og kompressoraktivering for
indkommende lufttemperaturkontrol

C12

min.

0

240

1

Timeout solvarmecyklus

C13

min.

0

240

20

Forsinkelse for beskadiget ventilatorkontrol

C14

min.

-1

240

20

-1 = deaktiveret funktion
0 = med varmeelement
1 = med varm gas
2 = Med kompressor
stoppet

Afrimningstype

d1

----

0

2

1

Fordampertemperatur til afslutning af
afrimningsprocedure (kun hvis P4=1)

d2

°C/°F

-50,0

50,0

3,0

Maksimal varighed af afrimningsprocedure

d3

min.

0

99

8

Automatisk afrimning starttærskel
(fordampertemperatur)

d17

°C/°F

-50,0

50,0

-2,0

Minimal kompressor starttid for at starte
afrimningsproceduren

d18

min.

0

240

60

1 = Det er ikke muligt at
ændre indstillingspunktet.
Det kan kun ses

Kompressorbeskyttelser

0 = Funktion udelukket

0 = Øvre sonde
1 = Nedre sonde
2 = Fordampningssonde

Mindste niveau sondealarm
(kun AL1 advarsel)

A0

----

0

2

0

Minimum alarmindstilling (kun AL1 advarsel)

A1

°C/°F

0,0

50,0

10,0

Type af alarmniveauforsinkelse
(kun AL1 advarsel)

A2

----

0

1

0

0 = Deaktiveret
1 = Absolut

Maksimal niveau sondealarm
(kun AH advarsel)

A3

----

0

2

0

0 = Øvre sonde
1 = Nedre sonde
2 = Fordampningssonde

Maksimal alarmindstilling (kun AH-advarsel)

A4

°C/°F

0,0

199,0

90,0

Type alarmforsinkelse for maksimalniveau
(kun AH-advarsel)

A5

----

0

1

0

Minimumniveau AL1 alarmforsinkelse på
grund af opstart af udstyr (kun advarsel)

A6

min.

0

240

120

AL1 og AH temperaturalarmforsinkelser
(kun advarsel)

A7

min.

0

240

15

Alarmhysterese

A11

min.

0,1

30,0

2,0
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0 = Deaktiveret
1 = Absolut
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Parameterbeskrivelse

Kode

U.M.

Min.

Maks.

Standard Bemærkninger

Opvarmningselement opstartsinterval
(anti-legionella)

H0

dage

0

99

30

Anti-legionella funktionsindstilling

H1

°C/°F

10,0

199,0

60,0

Varighed af anti-legionellafunktion

H3

min.

0

240

2

Solvarmeindgang aktivering
(Digital 1)

i0

----

0

2

2

0 = Input deaktiveret
1 = Trykindgang
2 = Digital 1 indgang
0 = Aktiv, hvis kontakten
er lukket
1 = Aktiv, hvis kontakten
er åben

Type af solvarmeindgangskontakt

i1

----

0

1

0

Høj-/lavtryks-ende kompressorbeskyttelse

i2

min.

0

120

0

Aktivering af solcelleinput (Digital 2)

i3

----

0

1

1

0 = Input deaktiveret
1 = Input aktiveret
0 = Aktiv hvis kontakten
er lukket
1 = Aktiv hvis kontakten
er åben

solcelleinput kontakttype (Digital 2)

i4

----

0

1

0

Antal digitale inputalarmer pr. udstyrsblok

i8

----

0

15

0

Tid til nulstilling af digital indgang alarmtæller

i9

min.

1

999

240

Summer-aktivering

u9

----

0

1

1

0 = Summer deaktiveret
1 = Summer aktiveret

Tændtidspunkt til mandag

Hd1

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Tændtidspunkt til tirsdag

Hd2

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Tændtidspunkt til onsdag

Hd3

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Tændtidspunkt til torsdag

Hd4

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Tændtidspunkt til fredag

Hd5

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Tændtidspunkt til lørdag

Hd6

----

1

2

2

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Tændtidspunkt til søndag

Hd7

----

1

2

2

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Tid til første tænding af tidsinterval

HOn1

----

00:00

23,59

--:--

--:-- = Funktion udelukket

Tid til første slukning af tidsinterval

HOF1

----

00:00

23,59

--:--

--:-- = Funktion udelukket

Tid i henhold til at tidsinterval tændes

HOn2

----

00:00

23,59

--:--

--:-- = Funktion udelukket

Tid i henhold til at tidsinterval slukkes

HOF2

----

00:00

23,59

--:--

--:-- = Funktion udelukket

Udstyrsadresse

LA

----

1

247

247

Baud-rate

Lb

----

0

3

2
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0 = 2400
1 = 4800
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Parameterbeskrivelse

Kode

U.M.

Min.

Maks.

Standard Bemærkninger

2 = 9600
3 = 19200
Paritet

RESERVERET
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LP

E9

----

----

0

0

2

2

2

0 = INGEN
1 = ULIGE
2 = LIGE

0
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Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Al reparation af udstyr skal udføres af kvalificeret
personale. Forkert udførte reparationer kan sætte
brugeren i alvorlig fare. Hvis dit udstyr skal
repareres, bedes du kontakte teknisk assistance.

Klik

ADVARSEL!
Før du forsøger at foretage
vedligeholdelsesoperationer, skal du sørge for,
at udstyret ikke er tændt og at det ikke tilfældigt
kan sluttes til strømforsyningen. Afbryd derfor
udstyret fra strømforsyningen, før du udfører
vedligeholdelses- eller rengøringsaktiviteter.

9.1

Nulstilling af
sikkerhedsudstyr

Enheden er udstyret med en sikkerhedstermostat.
Når den nulstilles manuelt, udkobles udstyret i tilfælde
af overophedning.
For at nulstille beskyttelsen er det nødvendigt at:


Afbryde enheden fra strømforsyningen.



Fjerne eventuelle luftkanaler (se afsnit 6.2).



Fjerne det øverste låg ved at løsne de dertil
hørende låseskruer (figur 18).



Manuel nulstilling af den udkoblede
sikkerhedstermostat fra toppen (Figur 19).
I tilfælde af udkobling stikker termostatens
centrale pind ud med ca. 4 mm.



Monter det øverste dæksel, som tidligere blev
fjernet.

Figur 19 – Nulstilling af sikkerhedstermostat

ADVARSEL!
Udkoblingen af sikkerhedstermostaten kan
skyldes en fejl forbundet med kontrolkortet
eller ved manglende vand inde i tanken.

ADVARSEL!
Gennemførelse af reparationsarbejder på dele,
der udfører sikkerhedsfunktioner, bringer den
sikre drift af udstyret i fare. Udskift kun de
defekte elementer med originale reservedele.

NB
Termostatens indgreb udelukker driften af
de elektriske varmeelementer, men ikke
varmepumpesystemet inden for de tilladte
driftsgrænser.

Figur 18 – Fjernelse af overdækslet
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Kvartalsinspektioner

9.2


Visuel inspektion af de generelle forhold
i udstyrssystemerne samt manglende lækage.



Inspektion af ventilationsfilteret (se afsnit 9.4).

Årlige inspektioner

9.3


Inspektion af tæthed af bolte, møtrikker, flanger
og vandforsyningsforbindelser, som muligvis
har været løsnet ved vibrationer.



Kontroller tilstanden af magnesiumanodernes
integritet (se afsnit 9.5).

Rengøring af
ventilationsfiltret

9.4

I den øverste del af udstyret er der et ventilationsfilter.
Dette skal rengøres regelmæssigt for at opretholde
systemets perfekte effektivitet.
Efter hver 1000 driftstimer viser displayet på udstyret
"Alarm", der angiver behovet for at kontrollere filterets
renlighed.
For at fjerne filteret er det nødvendigt at tage fat
i fingrene på den særlige sideåbning og trække
den udad (figur 20).
Filteret kan rengøres ved skylning, vandsprøjt eller ved
at banke det. Da filteret er lavet af rustfrit stål, behøver
det ikke at udskiftes periodisk.

9.5

Magnesiumanoden (Mg), også kaldet "offer"anode,
undgår enhver parasitstrøm, som genereres inde
i kedlen, der kan udløse korrosionsprocesser på
enheden.
Faktisk er magnesium et metal med et lavere
elektrokemisk potentiale sammenlignet med det
materiale, som leder indersiden af kedlen. Derfor
tiltrækker det først de negative ladninger, der
dannes med opvarmning af vandet, og det får det
til at korrodere. Derfor "ofrer" anoden sig selv ved at
korrodere i stedet for tanken. Kedlen har to anoder, en
der er monteret i underdelen og en anden i tankens
øverste del (det område, der er mest udsat for
korrosion).
Magnesiumanodernes integritet skal kontrolleres mindst
hvert andet år (endnu bedre, hvis de kontrolleres årligt).
Operationen skal udføres af kvalificeret personale.
Inden inspektionen udføres, er det nødvendigt at:


Lukke koldtvandsindgangstilførslen.



Tømme vandet fra kedlen (se afsnit 9.6).



Skrue den øverste anode af og kontrollere
dens korrosionstilstand. Hvis mere end 30% af
anodeoverfladen er korroderet, er det nødvendigt
at udskifte den.



Udfør den samme operation for den nedre anode.



Anoderne har passende tætningspakninger. For
at undgå vandlækage anbefales det at anvende
anaerobt tætningsmiddel til gevind, der er
kompatible til brug på sanitære systemer og
varmeanlæg. Pakningerne skal udskiftes både
i tilfælde af inspektion og udskiftning af anoder
med nye pakninger.

9.6
Side rille

Ventilationsfilter

Figur 20 – Detaljer om ventilationsfiltret

Magnesiumanoder

Tømning af kedlen

Det tilrådes at dræne vandet inde i kedlen, hvis
kedlen er i tomgang i en vis periode, især ved lave
temperaturer.
Med hensyn til det pågældende udstyr er det
tilstrækkeligt at afbryde indgangen til vandforsyningen
(se afsnit 6.4).
Alternativt anbefales det at installere et aftapningsdræn
med en slangeholderforbindelse under
systeminstallationsfasen.

NB
Det er vigtigt at tømme systemet i tilfælde af lave
temperaturer for at undgå vandfrysning.

NB
Ødelæggelse af filteret reducerer
varmepumpsystemets ydeevne, hvilket
forårsager utilstrækkelig eller endog total
mangel på ventilation.
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10 Fejlfinding
I tilfælde af problemer med udstyrets ydelse, uden
at der opstår nogen af de alarmer eller fejl, der er
beskrevet i de relaterede afsnit, anbefales det at
kontrollere, om problemet let kan løses ved at
kontrollere de mulige løsninger, der er angivet
i tabellen nedenfor, inden du søger teknisk assistance.
Problem

Mulige årsager

Varmepumpen virker ikke

Der er ingen elektricitet.
Stikket er ikke sat korrekt
i kontakten.

Kompressoren og/eller
ventilatoren virker ikke

Den indstillede
sikkerhedsperiode
er ikke afsluttet.
Den planlagte temperatur
er nået.

Varmepumpen tænder og
slukker selv kontinuerligt

Forkert programmering af
parametre/indstillingspunkt
og/eller hystereseværdier.

Varmepumpen forbliver
kontinuerligt tændt og
slukker ikke

Forkert programmering af
parametrene/indstillingspu
nktet og/eller
hystereseværdier.

Det elektriske
Din indgriben er ikke
varmeelement tændes ikke nødvendig

Ved slutningen af enhedens livscyklus skal brugeren
derfor bringe udstyret til passende separate
opsamlingscentre for elektronisk og elektro-teknisk
affald eller returnere det til forhandleren ved køb af
en anden tilsvarende enhed i forholdet én til én.
Den passende separate indsamling af affald
i forbindelse med den efterfølgende
afsendelse af det ophørte udstyr til
genanvendelse, behandling
og/eller miljømæssigt kompatible
bortskaffelse bidrager til at undgå
mulige negative virkninger for både
miljø og sundhed. Det tilskynder
også til genanvendelse og/eller
genanvendelse af materialer, som udstyret er
fremstillet af.
Ulovlig bortskaffelse af enheden af brugeren fører til
anvendelsen af de administrative sanktioner, der er
fastsat i gældende lovgivning.
De vigtigste materialer, der anvendes til produktion af
udstyret, er som følger:


Stål



Magnesium



Plast



Kobber



Aluminium



Polyurethan

ADVARSEL!
Hvis operatøren ikke lykkes med at løse
problemet, skal du slukke for udstyret og
søge teknisk assistance og angive den købte
enhedsmodel.

11 Bortskaffelse
Ved afslutningen af deres livscyklus bortskaffes
varmepumperne i overensstemmelse med gældende
regler.

ADVARSEL!
Dette udstyr indeholder fluoriseret
drivhusgas inkluderet i Kyoto-protokollen.
Vedligeholdelses- og bortskaffelsesoperationer
må kun udføres af kvalificeret personale.

OPLYSNINGER TIL BRUGEREN
I henhold til direktiverne 2011/65/EU og 2012/19/EU
om reduktion af anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk
og elektronisk udstyr samt bortskaffelse af affald.
Symbolet på den afspærrede skraldespand med hjul,
der kan ses enten på udstyret eller emballagen,
angiver, at enheden skal opsamles separat fra andet
affald i slutningen af dets livscyklus.

Installations- og brugervejledning

Side 37

12 Datablad
Beskrivelser

u.m. EKHH2E200AAV3(3)

Deklareret belastningsprofil

L

Vandvarmeenergieffektivitetsklasse
under gennemsnitlige klimaforhold
Vandvarmeenergieffektivitet i %
under gennemsnitlige klimaforhold
Årligt elforbrug i kWh under
gennemsnitlige klimaforhold

EKHH2E260AAV3(3)

EKHH2E260PAAV3(3)

XL
A+

%

123

127

127

kWh

835

1.323

1.323

Vandvarmerens
termostattemperaturindstillinger

°C

55

Lydeffektniveau Lwa indendørs i dB

dB

53

Varmvarmeren er kun i stand
til at fungere uden for
spidsbelastningsperioder

NO

Eventuelle specifikke
forholdsregler, der skal træffes, når
vandvarmeren samles, installeres
eller vedligeholdes

Se vejledningen

Vandvarmeenergieffektivitet
i % under koldere klimaforhold

%

94

92

92

Vandvarmeenergieffektivitet
i % under varmere klimaforhold

%

135

129

129

1.091

1.826

1.826

756

1.296

1.296

Årligt elforbrug i kWh under koldere
kWh
klimaforhold
Årligt elforbrug i kWh under
varmere klimaforhold
Lydeffektniveau Lwa udendørs i dB
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kWh
dB

52
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2.017,06

