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05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

EKHVWQ002AAV3 + EKHHS200AA1V3,
EKHVWQ002AAV3 + EKHHS260AA1V3,

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 1st of December 2010

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v
souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
strane <B> prema Certifikatu <C>.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Low Voltage 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v
súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

KEMA (NB0344)
2082543.0551-QUA/EMC

<C>

DAIKIN.TCF.025D14/11-2010

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

<B>

<A>

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
18 r declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
21 b декларира на своя отговорност, че оборудването, за което се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu donanımının aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
10 q erklærer som eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que l’équipement visé par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ô ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

3PW66122-1

EKHVWQ002AAV3

Használati meleg víz hőszivattyúja
EKHHS200AA1V3

Tartalomjegyzék

EKHHS260AA1V3

Szerelési kézikönyv

Oldal

16. A berendezés jellemzői ............................................................ 26

1. Definíciók................................................................................... 2

16.1. EKHVWQ002AAV3 műszaki adatai ............................................. 26
16.2. EKHVWQ002AAV3 elektromos jellemzői..................................... 26
16.3. EKHHS200+260AA1V3 adatai..................................................... 26

1.1.
1.2.

A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése ............................... 2
A használt kifejezések jelentése .................................................... 2

2. Általános biztonsági óvintézkedések......................................... 2
3. Bevezetés.................................................................................. 3
3.1.
3.2.
3.3.

Általános információk ..................................................................... 3
A kézikönyv célja............................................................................ 3
A modellek azonosítása ................................................................. 3

4. Tartozékok ................................................................................. 3
4.1.
4.2.

Az EKHVWQ használati meleg víz hőszivattyúmoduljával
biztosított tartozékok ...................................................................... 3
Az EKHHS használati melegvíz-tartály modullal biztosított
tartozékok....................................................................................... 3

5. Áttekintés................................................................................... 3
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

A használati meleg víz hőszivattyúmoduljának áttekintése............ 3
A használati melegvíz-tartály modul áttekintése ............................ 4
Kapcsolódoboz fő alkatrészei ........................................................ 4
Működési vázlat ............................................................................. 5

6. A berendezés üzembe helyezése.............................................. 5
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

A berendezés helyének megválasztása......................................... 5
Helyszíni csövek ............................................................................ 7
Az egység ellenőrzése és mozgatása............................................ 7
A beltéri egység felszerelése ......................................................... 8

7. Csőszerelési munka .................................................................. 8
7.1.

7.2.

A vízvezetékek szerelése............................................................... 8
Vízminőség .................................................................................... 8
A vízkör ellenőrzése ....................................................................... 8
A vízkör bekötése........................................................................... 9
Csatlakoztassa a nyomáscsökkentő szelepet (nem tartozék)
és a leeresztőt................................................................................ 9
A csepptálca csatlakoztatása ......................................................... 9
Biztonsági előírások a külső csövek csatlakoztatására
és a szigetelésre vonatkozóan....................................................... 9

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT
ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT. A KÉZIKÖNYV LEGYEN
KÉZNÉL, KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉG LEHET RÁ.
A BERENDEZÉS VAGY TARTOZÉKAI NEM MEGFELELŐ
ÜZEMBE
HELYEZÉSE
VAGY
CSATLAKOZTATÁSA
ÁRAMÜTÉST, RÖVIDZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST VAGY TÜZET
OKOZHAT,
ILLETVE
A
BERENDEZÉS
EGYÉB
KÁROSODÁSÁT. CSAK DAIKIN GYÁRTMÁNYÚ TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJON, MELYEKET A BERENDEZÉSHEZ
TERVEZTEK, ÉS A BESZERELÉST BÍZZA SZAKEMBERRE.
A KÉZIKÖNYVBEN LEÍRT TEVÉKENYSÉGEKET
KÉPESÍTETT SZAKEMBERNEK KELL ELVÉGEZNIE.

EGY

HASZNÁLJON MEGFELELŐ EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉST
(VÉDŐKESZTYŰT, VÉDŐSZEMÜVEGET STB.) A BERENDEZÉS
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SZERELÉSEKOR.
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A KÉZIKÖNYVBEN LEÍRT BERENDEZÉS KIZÁRÓLAG
BELTÉRI ÜZEMELTETÉSRE LETT TERVEZVE, ÉS 2°C~35°C
KÖZÖTTI KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLETHEZ.
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1

EKHVWQ002AAV3 + EKHHS200+260AA1V3

Használati meleg víz hőszivattyúja
4PW69248-1 – 05.2011

1. Definíciók
1.1.

A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése

Ezen kézikönyv figyelmeztetései a súlyosságuk és az előfordulási
valószínűségük alapján lettek osztályozva.

Tartozékok:
Az egységgel együtt szállított berendezések, amelyeket a dokumentáció
útmutatásának megfelelően kell üzembe helyezni.
Opcionális berendezések:
A kézikönyv tárgyát képező termékkel opcionálisan felhasználható
berendezések.

VIGYÁZAT

Nem tartozék:

Közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, amelynek
figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halálos
balesetet eredményez.

Olyan berendezések, amelyeket a dokumentáció útmutatásának
megfelelően kell üzembe helyezni, de nem a Daikin biztosítja őket.

FIGYELMEZTETÉS
Lehetséges veszélyre hívja fel a figyelmet, amelynek
figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halálos
balesetet eredményezhet.
TUDNIVALÓK
Lehetséges veszélyre hívja fel a figyelmet, amelynek
figyelmen kívül hagyása kisebb vagy mérsékelt sérülést
eredményezhet. Nem biztonságos gyakorlatra is felhívhatja
a figyelmet.
TÁJÉKOZTATÁS
Olyan helyzetekre utal, amelyekben a berendezés károsodhat,
vagy anyagi károk keletkezhetnek.
INFORMÁCIÓ
Ez a szimbólum hasznos tippeket vagy további információkat
jelez.
Néhány veszélytípust speciális szimbólumok jeleznek:
Elektromos áram.
Megégés és leforrázás veszélye.

1.2.

A használt kifejezések jelentése

Szerelési kézikönyv:
Üzembe helyezési kézikönyv egy bizonyos termékhez vagy
készülékhez, amely leírja a felszerelés, a beállítás és a karbantartás
módját.
Üzemeltetési kézikönyv:
Üzembe helyezési kézikönyv egy bizonyos termékhez vagy
készülékhez, amely leírja az üzemeltetés módját.
Karbantartási utasítások:
Üzembe helyezési kézikönyv egy bizonyos termékhez vagy
készülékhez, amely leírja a termék vagy készülék felszerelésének,
beállításának, üzemeltetésének és/vagy karbantartásának módját.
Forgalmazó:

2.

Általános biztonsági óvintézkedések

Az alábbiakban leírt biztonsági előírások négy kategóriába sorolhatók.
Ezek mindegyike nagyon fontos témákat fed le, ezért pontosan
kövesse azokat.
VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS
Minden tápellátást kapcsoljon ki mielőtt a kapcsolódoboz
szervizlemezét eltávolítja, bármilyen alkatrészt csatlakoztat,
vagy megérinti valamelyik elektromos alkatrészt.
Nem szabad nedves kézzel nyúlni a kapcsolókhoz. Ha
nedves kézzel nyúlnak egy kapcsolóhoz, az áramütést
okozhat. Mielőtt az elektromos alkatrészekhez érne,
kapcsolja ki a megfelelő tápfeszültségeket.
Az áramütés elkerülése érdekében győződjön meg arról,
hogy az elektromos alkatrészek szervizelése előtt legalább
1 perccel eltávolította a tápkábelt. Még 1 perc után is mindig
mérje meg a feszültséget a főáramkör kondenzátorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein, és mielőtt hozzájuk
érne, győződjön meg arról, hogy az egyenáramú feszültség
legfeljebb 50 V DC.
Ha eltávolította a szervizlemezeket, könnyű véletlenül
megérinteni a feszültség alatt lévő alkatrészeket. Ne
hagyja a berendezést felügyelet nélkül üzembe helyezés
vagy szerelés közben, ha a szervizpanel le van véve.
VESZÉLY: NE ÉRINTSE MEG A CSŐVEZETÉKEKET ÉS
A BELSŐ ALKATRÉSZEKET
Működés közben vagy közvetlenül utána ne érintse meg
a hűtő- és vízcsöveket vagy a belső alkatrészeket. A csövek
és a belső alkatrészek az egység működési állapotától
függően hidegek vagy forrók is lehetnek.
Ha megérinti a csöveket vagy a belső alkatrészeket, égési
vagy fagyási sérüléseket szenvedhet. A sérülés elkerülése
érdekében várja meg, amíg a belső alkatrészek és a csövek
normál hőmérsékletűek lesznek, vagy ha a megérintésük
szükséges, mindenképpen viseljen védőkesztyűt.
FIGYELMEZTETÉS
■

Vigyázni kell, hogy az esetleg szivárgó hűtőközeg ne
érjen a bőrhöz. Ellenkező esetben súlyos fagyási
sérülés keletkezhet.

■

Nem szabad működő rendszernél vagy a működés
után közvetlenül a hűtőközegcsövekhez érni, mert
a hűtőközegcsövek forrók vagy hidegek lehetnek –
a hűtőközegcsövekben
áramló
hűtőközeg,
a kompresszor és a hűtőközegkör más részeinek
állapotától függően.

A kézikönyv tárgyát képező termék forgalmazója.
Szerelő:
A kézikönyv tárgyát képező termékek üzembe helyezésére képes,
szakképzett személy.
Felhasználó:
A termék tulajdonosa és/vagy a terméket üzemeltető személy.
Szervizvállalat:
Szakképzett vállalat, amely el tudja végezni vagy meg tudja
szervezni az egység szükséges szervizelését.
Vonatkozó jogszabályok:
Minden, egy adott termékre vagy tárgykörre vonatkozó nemzetközi,
európai, országos és helyi irányelv, törvény, szabályozás és/vagy
szabályzat.
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A hűtőközegcsövek megérintése miatt a kézen égési
vagy fagyási sérülés keletkezhet. A sérülések
elkerülése érdekében meg kell várni, hogy a csövek
normál hőmérsékletre hűljenek, vagy – ha hozzájuk
kell mégis érni – megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
TUDNIVALÓK
Az egységet nem szabad bő vízzel lemosni! Ez áramütést
vagy tüzet okozhat.
Szerelési kézikönyv

2

3.
3.1.

Bevezetés

5.

Általános információk

Áttekintés

5.1.

A használati meleg víz hőszivattyúmoduljának
áttekintése

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a berendezést!
Az EKHVWQ002AAV3 modul a használati meleg víz hőszivattyúja,
az EKHHS200AA1V3 és EKHHS260AA1V3 modulok a használati
meleg víz hőszivattyújának használati melegvíz-tartályához
tartoznak. A használati melegvíz-tartályok két méretben érhetők el:
200 és 260 literes változatban.

1

A berendezést beltéri, padlón történő elhelyezésre tervezték.
TUDNIVALÓK
Az EKHVWQ002AAV3 modulok csak EKHHS200AA1V3
vagy EKHHS260AA1V3 modulokhoz csatlakoztathatók.
EKFMHHSAA padlóra szerelési készlet
Az EKHHS használati melegvíz-tartály modult az EKHVW hőszivattyú
modul tetejére kell szerelni. Ha ez nem lehetséges, a használati
melegvíz-tartály modult az EKHVW hőszivattyú modul mellé kell
szerelni az EKFMHHSAA helyszínre szerelt lehetőséggel együtt.

3.2.

A kézikönyv célja

2

1
1
12
8
6
1
7
6

Ez a szerelési kézikönyv a használati meleg víz hőszivattyújához
tartozó összes modul kezelését, felszerelését és csatlakoztatását írja le.

14

10

16 15 1 9 4 3

INFORMÁCIÓ
A használati meleg víz hőszivattyújának működését
a használati meleg víz hőszivattyújának üzemeltetési
kézikönyve ismerteti.

3.3.
EK

A modellek azonosítása
HVWQ

002

AA

11

V3

1N~, 230 V, 50 Hz
Sorozat
Fűtőteljesítmény

5

Használati meleg víz hőszivattyúmodulja
Európai készlet
EK

HHS

200

AA1

V3

1N~, 230 V, 50 Hz
Sorozat
Használati melegvíz-tartály teljesítménye
Használati melegvíz-tartály modul

1
13

Európai készlet
1

4.
4.1.

Tartozékok
Az EKHVWQ használati meleg víz
hőszivattyúmoduljával biztosított tartozékok

Lásd: ábra 1
1
2
3
4
5
6

4.2.

Szerelési kézikönyv
Üzemeltetési kézikönyv
Huzalozási rajz
Kicsomagolási útmutató
Távirányító
Fluorozott üvegházhatású gázokra figyelmeztető
többnyelvű címke

Az EKHHS használati melegvíz-tartály modullal
biztosított tartozékok

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hőmérséklet-érzékelő (termisztor)
A kör több pontján hőmérséklet-érzékelők mérik a víz
és a hűtőközeg hőmérsékletét.
Kapcsolódoboz
A kapcsolódoboz tartalmazza a beltéri egység fő
elektronikus és elektromos alkatrészeit.
A kapcsolódoboz elülső oldalát műanyag fedél védi.
Kondenzátor
Evaporátor
Ventilátormotor és propeller
Szivattyú
A szivattyú keringeti a vizet a vízkörben.
Kompresszor
Kiegyenlítőtartály
Elektronikus szabályozószelep
Szervizcsatlakozó vízköre
Készülékház
Áramlásérzékelő
Csepptálca nyílása
Használati melegvíz-tartály vízbevezető csatlakozása
Használati melegvíz-tartály vízkivezető csatlakozása
R410A szervizcsatlakozó

Lásd: ábra 2
1
2
Szerelési kézikönyv

3

Csőrögzítő szorítók
Használati melegvíz-tartály modul rögzítő alkatrészei
EKHVWQ002AAV3 + EKHHS200+260AA1V3
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5.2.

A használati melegvíz-tartály modul áttekintése

5.3.

Kapcsolódoboz fő alkatrészei

3
2
1

8
7
4
5
6

10

6
5
1

9
11

2
3
4

5

12
6
15
13

7
14

6
7
8

Fő PCB-panel
A fő PCB-panel (nyomtatott áramköri kártya) vezérli a
berendezést.
Szűrő PCB-panel
Inverter PCB-panel
X2M csatlakozóblokk
Tápfeszültség-csatlakozóblokk, amelyre a tápfeszültség
helyszíni kábelezés könnyen beköthető.
X3M csatlakozóblokk
Helyszíni kábelezés csatlakozóblokkja alacsony
feszültségű csatlakozókhoz.
A kábelek feszültségmentesítése
Segédfűtőelem tápellátásának biztosítéka
Segédfűtőelem védőreléjének

INFORMÁCIÓ
Az elektromos csatlakoztatási rajz a kapcsolódoboz
fedelének belsején található.

1
8
2
3+4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Meleg víz kimeneti csatlakozója
T-elem (nem tartozék)
Nyomáscsökkentő szelep csatlakozása (nem tartozék)
Nyomáscsökkentő szelep (nem tartozék)
Termisztorfoglalat
Bemenő csatlakozás a hőszivattyú modulból
Visszatérő csatlakozás a hőszivattyú modulhoz
Hideg víz bemeneti csatlakozója
Termisztor
Anód
Készülékház
Hővédő
A hővédő akkor válik aktívvá, ha a hőmérséklet túlságosan
megemelkedik.
Segédfűtőelem
Túlmelegedés elleni biztosíték
Vizsgálati nyílás

TUDNIVALÓK
Ez a használati melegvíz-tartály modul csak EKHVWQ
beltéri modullal használható.
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Szerelési kézikönyv
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6.

Működési vázlat
4

1
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5.4.

A berendezés üzembe helyezése

5

6.1.

28

A berendezés helyének megválasztása
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7
8 27

FIGYELMEZTETÉS
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■

Az elektromos alkatrészekre mászó kis élőlények
működészavarokat okozhatnak, sőt füstölést vagy tüzet
is. Tájékoztassa a vevőt, hogyan kell a berendezés
környezetét tisztán tartani.

17
20
18 19 20

11

1
2
3
4
5

Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kis
élőlények ne használhassák a beltéri egységet
búvóhelyül.

30

8 10

13
12

■

23

21

Hőszivattyú modul (EKHVWQ*)
Hőszivattyú modul, hűtőközeg oldala
Hőszivattyú modul, víz oldala
Használati melegvíz-tartály (EKHHS*200, EKHHS*260)
Helyszíni felszerelés
(A helyi és a nemzeti előírások szerint)
Levegő-hőcserélő (evaporátor)
Víz hőcserélő (kondenzátor)
Szűrő
Szabályozószelep (Y1E)
Ventilátor ventilátormotorral (M1F)
Kompresszor (M1C)
Kiegyenlítőtartály
R410A szervizcsatlakozó 5/16"/vízelvezetőkör
Áramlásérzékelő (S1NF)
Szivattyú (M1P)
Tágulási tartály
Nyomáslefúvató szelep
Nyomáscsökkentő szelep
Nem visszaeresztő szelep
Lekapcsolószelep
Leeresztő szelep
Gyors csatlakozó csatlakozása
G 1/2" csavarcsatlakozás MBSP
Termisztor környezeti hőmérséklete (R1T)
Termisztor evaporátorának hőmérséklete (R2T)
Termisztor elvezetési hőmérséklete (R3T)
Termisztor hőcserélőjének hőmérséklete (R4T)
Termisztor kilépő vízhőmérséklete (R5T)
Termisztor belépő vízhőmérséklete (R6T)
Termisztor használati melegvíz-tartálya (R7T)

A berendezést beltérben kell elhelyezni, olyan helyen, amely
megfelel az alábbi követelményeknek:

Általános
■

Az üzembe helyezést képesített szerelőnek kell végeznie,
a felhasznált anyagoknak és az üzembe helyezéseknek pedig
meg kell felelnie a helyi és nemzeti szabályozásoknak.

■

A berendezés nem használható robbanásveszélyes környezetben.

■

Ahol nem áll fenn tűzveszélyes gázok szivárgásának veszélye.

■

A környezeti zaj és a hangok visszaverődése miatt egy konkrét
rendszer esetében a mért zajszint magasabb lesz, mint a következő
fejezetben megadott hangnyomásszint: "A berendezés jellemzői"
26 oldal. A berendezés helyének megválasztá sakor ki kell zárni
a zajérzékeny helyeket (pl. nappali, hálószoba stb.).

■

Hűtőközeg-szivárgás esetére megfelelő óvintézkedéseket kell
tenni a vonatkozó a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően.

Hellyel kapcsolatos követelmények
■

Az üzembe helyezés helye fagymentes és beltéri.

■

Ügyeljen rá, hogy vízszivárgás esetén a víz ne tehessen kárt az
üzembe helyezés helyén és annak környezetében.

■

Az alapnak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy elbírja mindkét
modell súlyát.
A padlófelület legyen elég sima ahhoz, hogy megelőzze a rezgésés zajkeltést, és elég stabil – különösen ha a használati melegvíztartály a berendezésre van szerelve.

■

A felszerelés helyének térfogata
Üzemeltetés közben a hőszivattyú modul a beltéren tárolt hővel
növeli a használati melegvíz hőmérsékletét. Ezen termék tipikus
felszerelési helye a garázs, a pince, egy műszaki helyiség stb.
Az egység optimális működése és a felszerelési helyen a túl
nagy hőmérséklet csökkenés megakadályozása érdekében
vegye figyelembe a felszerelési hely következő követelményeit:

Szerelési kézikönyv
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■ A szomszédos fűtött helyiségek páratartalma
A helyiség, ahová az egység fel van szerelve, le fog hűlni.
A szomszédos helyiség relatív páratartalmától és a közös falak
szigetelési tulajdonságától függően víz csapódhat le a falon.

■ A felszerelési helyiség minimális térfogata
A hőszivattyú működése leáll, ha a belső környezeti
hőmérséklet 2°C-nál alacsonyabbá válik (ez a [7-04]
helyszíni beállítással állítható be). Ezután a használati
melegvíz-tartály modul elektromos fűtőegysége folytatja
a használati meleg víz felmelegítését. Ez olyan biztonsági
funkció az egységben, amely meggátolja, hogy a felszerelési
helyiség tovább hűljön (kiküszöbölve, hogy például
megsérüljenek a felszerelési helyiség vízvezetékei) és
a megfelelő kényelmi szintet elegendő használati meleg víz
formájában garantálja.
Ezen
biztonsági
funkció
gyakori
bekapcsolásának
megakadályozásához és az elektromos fűtőegység lehető
legritkább történő használatához a helyiség méretének
minimális térfogattal kell rendelkeznie (lásd az alábbi ábrát).
Minden a külső hőmérséklettől, a szomszédos fűtött helyiség
célhőmérsékletétől és a falak szigetelési tulajdonságaitól függ.
Az ábrán lévő térfogatok –10°C-os kültéri hőmérsékletre és a
szomszédos fűtött helyiség 16°C-os célhőmérsékletére
érvényesek.
Ezzel a helyiségtérfogattal a hőszivattyú 260 liter használati
meleg vizet tud 10°C-ról 60°C-ra melegíteni.

A

■

60 m3

Alapterület

25 m2

Magasság

2,5 m

Pl. konyha
Pl. garázs

Ha a szomszédos fűtött helyiség relatív páratartalma gyakran
magasabb 60%-nál (pl. fürdőszoba) a fűtési szezon alatt
(amikor a külső hőmérséklet 15°C alatt van), a közös falakon
víz csapódhat le. A nappali szobák relatív páratartalma
normális esetben nem haladja meg a 60%-ot.
Ebben az esetben lehet, hogy korlátoznia kell a felszerelési
helyiség lehűlését további hőforrásokkal (lásd a fenti
megjegyzéseket).
Kifújt levegő
A működtetési feltételektől és a felszerelési állapottól függően
az egység hátulján kifújt hideg levegő vízlecsapódást és
hőveszteséget okozhat a környezetben.

Házban lévő garázs
A garázsnak az egyik fala és a
mennyezete kapcsolódik fűtött
területhez
Minimális kötelező
térfogat

A
B

B

Ebben az esetben érdemes lehet helyileg szigetelni a falat az
egység oldalán, vagy hőszivattyú modult felszerelni, amely
a hideg levegőt (például) egy külső falra fújja.

A
B

Házban lévő garázs
A garázsnak két fala és a
mennyezete kapcsolódik fűtött
területhez

Alapterület

20 m2

Magasság

2,5 m

Amikor a felszerelési helyiség mérete nem felel meg
a minimális térfogat-követelménynek vagy ha a felszerelési
helyiség és a szomszédos fűtött helyiség közötti falak jobb
szigetelési tulajdonságokkal rendelkeznek egy téglafalnál,
további hőforrásokra lehet szükség.
A hőforrásokra példák:
- ha pincében van elhelyezve, a pince körül lévő talaj
felmelegíti a felszerelési helyiség hőmérsékletét
- ha garázsban van elhelyezve, az autómotorok által
leadott hő
- természetes szellőzés, például a szomszédos fűtött
helyiségekbe vezető ajtók
- szellőztetés kapcsolata fűtött helyiséggel
- egyéb: mosógép, szárító

Példa: amikor a vízvezetékek az egység kifújási zónájában
vannak, a csöveken víz csapódhat le a működési feltételektől és
a csöveken belüli vízhőmérséklettől függően. Ebben az esetben
hasznos lehet a vízvezetékek szigetelése.
A működtetési feltételektől és a felszerelési állapottól függően
az egység hátulján kifújt hideg levegő hőveszteséget és fagyási
hőmérsékletet is okozhat például a hideg területen lévő, nem
szigetelt vízvezetékeken! Ebben az esetben hasznos lehet
a vízvezetékek szigetelése.
■

Az egység körül szükséges tér
■ Az egység körül legyen elegendő tér a szervizeléshez
B

C

≥150

≥150

A

A
B
C
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Pl. konyha
Pl. garázs
Szigetelés
Hőszivattyú modulból
kifújt hideg levegő

≥400

50 m3

D

C

≥400

Minimális kötelező
térfogat

A
B
C
D

A

A kapcsolódoboz eltávolításához szükséges szabad tér
Bal oldali elhelyezés
Jobb oldali elhelyezés
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■ Elhelyezés fal vagy akadály közelében
Amikor az egységet a fenti ábra szerint helyezik el, optimális
lesz az egység teljesítménye és működése.
A használati melegvíz-tartály és a hátsó fal között nem
szükséges helyet hagyni.

C

B

≥150

≥150

■

Ne szerelje az egységet hálószoba közelébe, hogy ne okozzon
gondot a működés zaja.

■

Ne tegyen semmilyen tárgyat vagy készüléket a berendezés
tetejére (a felső lemezre).

■

Nem szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy felállni.

■

Ne szerelje fel olyan helyiségben, amelyben nincs fűtés, és amely
nem kapcsolódik hőforrással rendelkező másik helyiséghez
(például egy kerti házban).

≥400

≥400

6.2.
A

C

B

≥150

≥500

A

A
B
C

■

≥400

A

A kapcsolódoboz eltávolításához szükséges szabad tér
A levegőbevezetéshez szükséges tér
A levegő balra fújásához szükséges tér

TÁJÉKOZTATÁS
Ha az egység nem helyezhető el a fenti ábrák szerint,
érdemes lehet rugalmas vezetékeket használni az
egység és az ügyfél vízköre között. Ez megkönnyítheti
azon lehetséges szervizelési feladatokat, ahol az
egyik oldalt el kell érni.

Hőforrással (például mosógéppel vagy szárítóval, fagyasztóval,
térfűtés vízmelegítőjével vagy más hőforrással) rendelkező
garázs vagy pince.

■

A padlóból hőt kibocsátó pince.

■

Kifelé jó szigeteléssel rendelkező helyiség.

■

Olyan helyiség, amelynek csökkenteni kell a páratartalmát.

Ne szereljen elzárószelepeket a használati melegvíz-tartály
modul és a nyomáscsökkentő szelep/tágulási tartály közé.
■

Ajánlott lekapcsolószelepet szerelni az egység elé és után. Ez
megkönnyíti a használati meleg víz körének karbantartását.

■

Ajánlott lekapcsolószelepet szerelni a hideg víz bemenetére. Zárja
el ezt a lekapcsolószelepet, amikor egy ideig nincs a közelben,
hogy ne károsodjon a környezet vízszivárgás esetén.

■

A működtetés alatt és a működési feltételektől függően
a hőszivattyú modul lecsapódott vizet gyűjt az egység alján lévő
csepptálcába. Megfelelő vízelvezetési kapcsolatot kell biztosítani
a csepptálcához.

■

Ajánlott elkerülni a hosszú csövek használatát az egység és
a meleg víz célpontja (zuhany, fürdőszoba stb.) között
a zsákutcák elkerülése érdekében.

■

Lehet, hogy fel kell szerelni termosztátos keverőszelepeket
a helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően.

■

Az elhelyezésnek meg kell felelnie a helyi és nemzeti
szabályozásoknak, és lehet, hogy további higiéniai intézkedéseket
igényel.

■

Ha a kapcsolódó helyi és nemzeti
szabályozások
megkövetelik,
csatlakoztasson keringető szivattyút a
meleg víz célpontja és a használati
melegvíz-tartályhoz kapcsolódó hideg
víz közé.

Tiltott tevékenységek
■

Nem szabad a berendezést gyakran használt helyen, például
munkakörnyezetben elhelyezni.
Olyan üzemekben (például köszörűüzemekben), ahol nagy
mennyiségben keletkezik por, a berendezést ki kell kapcsolni és
le kell takarni.

■

Nem szabad az egységet nagy nedvességtartalmú helyekre
szerelni (pl. fürdőszobába) (maximális páratartalom (RH)=85%).

■

Ne telepítse az egységet ásványolajgőzt, olajpermetet vagy
párát tartalmazó környezetbe, például konyhába. A műanyag
alkatrészek károsodhatnak és kieshetnek, így vízszivárgás is
jelentkezhet.

■

Ne telepítse az egységet olyan helyre, ahol korrodáló gáz,
például kénessav fejlődik. A rézcsövek és a forrasztások
korróziója a hűtőközeg szivárgását okozhatja.

■

Ne szerelje az egységet olyan helyre, ahol gyúlékony gázok
szivároghatnak, ahol szénszálak vagy éghető por található
a levegőben, vagy ahol illékony éghető anyagokat, például
hígítót vagy benzint tárolnak. Ezek a gázok tüzet okozhatnak.

■

Ne szerelje az egységet olyan helyre, ahol savas vagy lúgos
gőz van.

■

Ne szerelje az egységet olyan helyre, ahol a víz csöpögése az
egységből kárt okozhat a környezetben (pl. eldugult elvezetőcső
esetén).

Szerelési kézikönyv
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A használati melegvíz-tartály hidegvízbemenetének biztosítása
- A visszafelé irányuló leszívás elkerüléséhez ajánlott nem
visszaeresztő szelepet szerelni a hidegvízbemenetre a helyi
és nemzeti szabályozásoknak megfelelően.
- Ajánlott nyomáscsökkentő szelepet szerelni
a hidegvízbemenetre a helyi és nemzeti szabályozásoknak
megfelelően.
- Biztosítson kapcsolatot a hidegvízbemeneten lévő
nyomáscsökkentő szelephez.
- Szereljen tágulási tartályt a hidegvízbemenetre a helyi
és nemzeti szabályozásoknak megfelelően.
- Szereljen leeresztő eszközt a használati melegvíz-tartály
hidegvíz-csatlakozására.
FIGYELMEZTETÉS

Legjobb telepítési helyek
■

Helyszíni csövek

6.3.

Az egység ellenőrzése és mozgatása

■

Átvételkor a készüléket ellenőrizni kell, és bármilyen sérülést
azonnal jelezni kell a szállítmányozó reklamációs ügyintézőjének.

■

Lehetőleg csak az üzembe helyezés helyén vagy annak
közelében vegye le az eredeti csomagolást mindkét modellről,
így elkerülhetők a szállítás közbeni sérülések.

■

Csomagolja ki teljesen a modelleket a kicsomagolási útmutató
utasításai szerint.

■

Ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék (lásd: "Tartozékok"
3 oldal).
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6.4.

A beltéri egység felszerelése

■

A kicsomagolási útmutató szerint csomagolja ki az EKHVWQ
egységet.

■

Helyezze a hőszivattyú modult a megfelelő telepítési helyre,
vagy a lehető legközelebb ahhoz.

■

Az állítható lábakkal (B) állítsa vízszintes, stabil helyzetbe
a hőszivattyú modult.

7.

Csőszerelési munka

7.1.

A vízvezetékek szerelése

Vízminőség

Győződjön meg a következőkről:

Az egység üzembe helyezésének folytatása előtt ellenőrizze az
alábbiakat

■ a vízszintes pozíciótól való eltérés minden oldalon legfeljebb 1°.

■

Az egység nem használható magánforrásból származó vízzel.

1°

±5 mm

■ az egység csak annyira van leengedve, hogy az alsó keret
(A) mindig körülbelül 5 mm-re van a padló felületétől.

A
B

B

A

B

■

Az egységhez mellékelt kicsomagolási
csomagolja ki az EKHHS egységet.

■

Végezze el az elektromos szerelést a következő fejezet szerint:
"Elektromos huzalozás" 10 oldal.

■

Csatlakoztassa a rendszert a vízkörhöz a "Csőszerelési munka"
8 oldal fejezetben leírtak szerint.

■

Töltse fel a rendszert vízzel a következő fejezet szerint: "Víz
betöltése" 9 oldal.

■

Végezze el a bekapcsolás előtti ellenőrzést a következő fejezet
szerint: "Bekapcsolás és beállítás" 14 oldal.

■

Zárja le a berendezést.

útmutató

■

A köztudottan kemény vizű területeken elővigyázatosnak kell
lenni, hogy ne alakuljon ki a meleg vízben vízkő.

■

Biztonsági okokból nem lehet semmilyen glikolt tenni a vízkörbe.

■

A víz állásának elkerülése érdekében fontos, hogy a használati
melegvíz-tartály tárolási kapacitása megfeleljen a használati
meleg víz napi fogyasztásának.

szerint

1 Zárja le a díszítőpaneleket.
Lásd: ábra 3
2 Illessze a hőszivattyú modul oldalpaneljeit a használati
melegvíz-tartály modul oldalpaneljeihez.

Amikor sok ideig nem használnak meleg vizet, a berendezést
friss vízzel kell kiöblíteni a használat előtt.
A berendezés fertőtlenítési funkciója az egység üzemeltetési
kézikönyvében van leírva.

A vízkör ellenőrzése
Az egységek egy vízbemenettel és egy vízkimenettel vannak ellátva
a vízkör csatlakoztatásához. A vízkört egy szakembernek kell
kialakítania, a vonatkozó európai és nemzeti előírásoknak megfelelően.
Az egység üzembe helyezésének folytatása előtt ellenőrizze az
alábbiakat:
■
■

Az egységhez megengedett legnagyobb víznyomás 10 bar.
A maximális vízhőmérséklet az egység kimeneténél 75°C.
Ügyeljen rá, hogy a helyszíni vezetékek beépített alkatrészeinek
nyomásállósága megfeleljen ennek a vízhőmérsékletnek.

Lásd: ábra 4

VIGYÁZAT

3 Rögzítse az elülső panelt a használati melegvíz-tartály
modulhoz.

Az egység maximális vízhőmérsékletét 55°C-ra kell
korlátozni.

Lásd: ábra 6
4 Rögzítse a hőszivattyú modul első panelét.

A használati meleg víz minőségének meg kell felelnie a 98/83
EK EU direktívának. Különösen a következőkre ügyeljen:
- Klórtartalom
maximum 250 mg/l
- Szulfáttartalom
maximum 250 mg/l
- A kettő kombinációja
maximum 300 mg/l

■

Lásd: ábra 5

■

■

A rendszer minden alacsony pontjára leeresztőcsapokat kell
szerelni, hogy a vízkör karbantartáskor teljesen leereszthető
legyen.
A beltéri egység vízköreinek leeresztése céljából egy
leeresztőszelep van a beltéri egységben. Csak akkor végezze el
ezt a leeresztést, amikor már a használati melegvíz-tartály
összes vizét leeresztette.
Ügyeljen rá, hogy a helyszíni csőszereléskor beépített
alkatrészek nyomásállósága megfeleljen a víznyomásnak és
a hőmérsékletnek.
Mindig olyan anyagokat használjon, amelyek kompatibilisek
a használati vízkörben használt vízzel. Az egység vízkörében
réz, rozsdamentes acél és sárgaréz található.
FIGYELMEZTETÉS
A vízkörben ne használjon horganyzott alkatrészeket.
Az ilyen alkatrészek erősen korrodálódnának, mivel
a berendezés belső vízkörét rézcsövek alkotják.
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Csatlakoztassa a használati melegvíz-tartály modult
a hőszivattyú modulhoz

A csepptálca csatlakoztatása

Tekintse meg a kicsomagolási útmutatót.
Ha a használati melegvíz-tartály modult az egység mellé helyezi, fel
kell szerelni az EKFMHHSAA készletet. Tekintse meg a készlethez
mellékelt kézikönyvet.

A működtetés alatt és a működési feltételektől függően a hőszivattyú
modul lecsapódott vizet gyűjt az egység alján lévő csepptálcába.
Megfelelő vízelvezetési kapcsolatot kell biztosítani a csepptálcához.
VIGYÁZAT: Az elvezetőcsövek követelményei

A vízkör bekötése
Vízcsöveket kell csatlakoztatni. A vízbemenet és a vízkimenet
csatlakozási helyét az egységen lásd a következő fejezetben:
5.2. "A használati melegvíz-tartály modul áttekintése" on page 4.
FIGYELMEZTETÉS
Ügyeljen arra, hogy ne deformálja az
egység csöveit azzal, hogy túl nagy erőt
alkalmaz a csövek csatlakoztatásakor. A
deformált
csövek
a
berendezés
működészavarát okozhatják. Használjon
két kulcsot az ábrán látható módon.

7.2.

■

Csak tiszta csöveket használjon.

■

A sorja eltávolításakor tartsa a cső végét lefelé.

■

Zárja le a csővéget a falon való átbujtatáskor, hogy ne kerüljön
bele szennyeződés.

■

A csatlakozások
tömítőanyagot.

■

Ha nem sárgaréz fémcsöveket használ, akkor a galvanikus
korrózió megelőzése érdekében a két anyagot egymástól el kell
szigetelni.

használjon

Az elvezetőcsöveket az elektromos alkatrészektől
távol kell helyezni.

■

Az elvezetőcsőnek biztonságos, látható helyen kell
elhelyezkednie, hogy ne jelentsen veszélyt a közelben
lévő emberekre.

■

Az összes elvezetőcsövet folyamatosan lefelé mutató
irányba és fagymentes környezetbe kell felszerelni.
A környező légtért szabadon kell hagyni.

Biztonsági előírások a külső csövek
csatlakoztatására és a szigetelésre vonatkozóan

A teljes vízkört, vagyis az összes csövet szigetelni kell a hőveszteség
csökkentése érdekében.

Ha levegő, valamilyen folyadék vagy szennyeződés jut a vízkörbe, az
problémát okozhat. Ezért a vízkör csatlakoztatásakor mindig vegye
figyelembe az alábbiakat:

szigetelésére

■

jó

minőségű

Ha a beltéri környezeti hőmérséklet magasabb mint 30°C, és a relatív
páratartalom meghaladja a 80%-ot, akkor a szigetelőanyagoknak
legalább 20 mm vastagnak kell lenniük, hogy ne történhessen
lecsapódás a szigetelés felületén.

8.
8.1.

Víz betöltése
A víz betöltésének módja

1

Csatlakoztassa a vízellátást az egységhez

2

Nyissa ki váltakozva az egyes melegvíz-csapokat, hogy
kieressze a levegőt a csőrendszerből

3

Nyissa meg a helyszínen felszerelt melegvíz-lekapcsolószelepet

4

Nyissa meg a helyszínen felszerelt hidegvíz-ellátószelepet

Csatlakoztassa a nyomáscsökkentő szelepet (nem tartozék)
és a leeresztőt

5

Zárja el az összes melegvíz-csapot, miután kiengedte az összes
levegőt

■

6

Ellenőrizze, hogy van-e szivárgás

7

Kézzel működtesse a nyomáscsökkentő
tartozék) a szabad vízfolyás biztosításához

■

■

Mivel a sárgaréz egy lágy anyag, a vízkör csatlakoztatásához
megfelelő szerszámokat kell használni. A nem megfelelő
szerszámok használata miatt a csövek megsérülhetnek.

A kapcsolódó helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően
egy legfeljebb 10 bar nyitási nyomású nyomáscsökkentő
szelepet (nem tartozék) kell csatlakoztatni a nyomáscsökkentő
szelep csatlakozójához.
Ügyeljen arra, hogy a nyomáscsökkentő szelep (nem tartozék)
tömlője jó helyre legyen vezetve, nehogy víz kerüljön az
elektromos alkatrészekre.
VIGYÁZAT: Az elvezetés követelményei
■

Az elvezetőcsöveket, leeresztő szelepeket stb. az
elektromos alkatrészektől távol kell helyezni.

■

Az összes elvezetőcsövet folyamatosan lefelé mutató
irányba és fagymentes környezetbe kell felszerelni.
A környező légtért szabadon kell hagyni.

szelepet

(nem

TUDNIVALÓK
A felszerelés után rögtön le kell öblíteni friss vízzel
a használati melegvíz-tartályt. Ezt az eljárást legalább
naponta egyszer meg kell ismételni a telepítést követő
5 egymás utáni napon.

Megégés és leforrázás VESZÉLYE
Az elvezetőcsőnek biztonságos, jól látható helyen kell
elhelyezkednie, hogy ne jelentsen veszélyt a közelben
lévő emberekre.
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9.
9.1.

Elektromos huzalozás
Elektromos huzalozás - biztonsági előírások

9.2.

Belső kábelezés – alkatrésztáblázat

Lásd az egységhez mellékelt belső kábelezési rajzot. A használt
rövidítések az alábbiak.

A kapcsolódoboz alkatrészei
FIGYELMEZTETÉS
■ Hálózati kapcsolót vagy egyéb, minden pólust
megszakító eszközt kell a rögzített huzalozásba iktatni
a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően.
■ A tápfeszültséget mindenfajta elektromos szerelés
előtt le kell kapcsolni!
■ Csak réz vezetékeket használjon.
■ A helyszíni huzalozást és alkatrészeit egy képesített
villanyszerelőnek kell felszerelnie, a vonatkozó
európai és nemzeti előírásoknak megfelelően.
■ A huzalozási rajznak megfelelően fel kell szerelni
a rendszert a szükséges biztosítékokkal.
■ A helyszíni huzalozást az egységhez mellékelt
huzalozási rajz és az alábbi utasítások szerint kell
végezni.
■ Ne gyömöszöljön összetekert kábeleket az egységbe,
és ügyeljen arra, hogy a kábelek ne érjenek
a csövekhez vagy éles szélekhez.
Ellenőrizze, hogy a csatlakozásokra nem hat-e
véletlenül külső erő.
■ Csak külön áramkört szabad használni. Tilos egy
másik készülékkel közös áramellátásról üzemeltetni.
■ Földelni kell! Ne földelje a berendezést gázcsövekhez,
vízcsövekhez, túlfeszültség-levezetőhöz, és ne kösse
telefonföldelésre. A rossz földelés áramütést
eredményezhet.
■ Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót a vonat
kozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően.
Ennek elmulasztása áramütést eredményezhet.
A földzárlat-megszakító beszerelésekor ellenőrizze,
hogy kompatibilis-e az inverterrel (vagyis ellenáll-e
a nagyfrekvenciás elektromos zajnak). Ha nem kompa
tibilis, a földzárlat-megszakító feleslegesen kioldhat.
■ Mivel ez a berendezés inverteres, egy fázissiettető
kondenzátor
beszerelése
nemcsak
a teljesítménytényező-javító hatást fogja lerontani,
hanem a nagyfrekvenciás hullámok abnormális
melegedést is okozhatnak. Emiatt soha ne szereljen
be fázissiettető kondenzátort.
■ Ellenőrizze, hogy az üzembe helyezés végén
a gumikarimák vissza legyenek téve a helyükre
a vezetékek éles szélektől való védelme érdekében.

A1P ..................Fő PCB-panel
A2P ..................Felhasználói felület PCB-panel
A3P ..................Szűrő PCB-panel
A4P ..................Inverter PCB-panel
C6~C119 ..........Kondenzátor (A4P)
DS2,DS3 ..........DIP kapcsoló (A1P)
E1H ..................Elektromos fűtőegység elem
F1B ..................Biztosíték
F1T...................Túlmelegedés elleni biztosíték
F1U,F2U ..........Biztosíték (T, 3,15 A, 250 V) (A*P)
F3U ..................Biztosíték (20 A, 250 V) (A3P)
HAP..................PCB LED (A1P)
K1.....................Váltás érintkezője (A3P)
K1E ..................Elektronikus szabályozási szelep
K1M..................Kapcsoló tartalék fűtőegységhez
K*R...................PCB relé (A1P)
M1C .................Kompresszor
M1F..................Ventilátormotor
M1P..................Szivattyú
Q1DI.................Földzárlatvédelem (nem tartozék)
Q1L ..................Kompresszor túlmelegedés elleni védelme
Q2L ..................Hővédő
R1L ..................Fojtótekercs
R1T ..................Környezeti hőmérséklet érzékelője
R2T ..................Evaporátor hőmérséklet-érzékelője
R3T ..................Elvezetés hőmérséklet-érzékelője
R4T ..................Kondenzációs hőmérséklet érzékelője
R5T ..................Kilépő vízhőmérséklet érzékelője
R6T ..................Belépő vízhőmérséklet érzékelője
R7T ..................Használati melegvíz-tartály hőmérséklet-érzékelője
S1L...................Áramlásérzékelő
S1S ..................Kedvezményes díjszabású elektromos áram jelzője
(nem tartozék)
T1R ..................Diódahíd (A4P)
T2R,T3R ..........Árammodul (A4P)
V1C~V7C.........Vasmag
X1M~X3M ........Kapocsléc
X1Y~X7Y .........Csatlakozó
Z1F...................Zajszűrő

VIGYÁZAT: Csak a V3 modellek esetén
■

Az EN/IEC 61000-3-12(a) szabványnak megfelelő
berendezés

■

Ez a berendezés abban az esetben felel meg az
EN/IEC 61000-3-11(b) szabványnak, ha a közcélú
hálózathoz csatlakozási ponton a Zsys hálózati
impedancia kisebb vagy egyenlő, mint a Zmax. Az
üzembe helyező vagy a felhasználó felelőssége,
hogy – akár az elektromos szolgáltatóval történő
egyeztetés útján – ellenőrizze, hogy a berendezés
csak olyan tápellátásra legyen csatlakoztatva,
amelynek a Zsys hálózati impedanciája kisebb vagy
egyenlő, mint a Zmax. Zmax=0,43 Ω.

(a) Európai/nemzetközi műszaki szabvány a háztartási, kisfeszültségű
rendszerekhez csatlakozó, fázisonként >16 A és ≤75 A bemenőáram-erősségű
berendezések által keltett harmonikus áramok határértékeiről.
(b) Európai/nemzetközi műszaki szabvány a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon
a feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker)
határértékeiről, ≤75 A névleges áramerősségű berendezések esetén.
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9.3.

A helyszíni huzalozás áttekintése

Eljárás

Az egység helyszíni kábelezését a kapcsolódobozban lévő
csatlakozóblokkra kell bekötni. A csatlakozóblokkokhoz való
hozzáféréshez hajtsa végre a következő szakaszban ismertetett
lépéseket: "Eljárás" 11 oldal.
INFORMÁCIÓ

1

Az egység kinyitásához kövesse az ábra 5 és a ábra 6 lépéseit,
de fordított sorrendben hajtsa végre azokat.

2

Nyissa fel a kapcsolódoboz fedelét a ábra 7a (fém fedél) vagy a
ábra 7b (műanyag fedél) útmutatásai szerint.

3

A megfelelő kábel használatával csatlakoztassa a táp- és jelátviteli
kábeleket a megfelelő kivezetésekre, ahogy a kábelelrendezési
rajz és a következő ábra mutatja.

Az elektromos csatlakoztatási rajz a hőszivattyú egység
elülső díszítőlemezének belsején található. A kép- vagy
hanginterferencia megelőzése érdekében ügyeljen arra,
hogy a kommunikációs kábel és a tápkábel legalább
1 méter távolságra legyen a tévé- és rádiókészülékektől.
A rádiójel hullámhosszától függően előfordulhat, hogy
1 méter távolság nem elég a zaj megszüntetéséhez.

A beltéri egység táp- és jelátviteli kábeleinek csatlakoztatása
X2M

X3M
1

Lásd az adattáblát

Tápfeszültség

B

LV

Távirányító (P1/P2)

2

Minimális
kábelkeresztmetszet:
0,75 mm2

C

LV

Használati melegvíztartály termisztora

2

Ez az eszköz és
az összekötő kábel
a használati melegvíztartályhoz modulhoz van
mellékelve

D

E

LV

Kedvezményes
díjszabású elektromos
áram jelzése

HV

Segédfűtőelem

HV

Segédfűtőelem
biztonsági funkciói

2

C B
X3M 9 10 11 12 13 14

Minimális
kábelkeresztmetszet:
0,75 mm2

2+GND

Maximális áram: 7,5 A

2

Minimális
kábelkeresztmetszet:
0,75 mm2

D

A2P

-t°
R7T

X2M 1 2 3 4

S1S

P1 P2

Q1DI

F1T
E1H

*KHHS(200/260)AAV3

C

B
LV

L N

Q2L

User Interface

HV = Magas feszültség
LV = Alacsony feszültség

N

A

E
3

Maximális üzemi áram

2+GND

HV

L

4

2

Leírás

A

3

1

Elem

2

4

9 10 11 12 13 14

Szükséges
vezetékek
száma

PE

A kábelekre vonatkozó előírások

D

L

N

*KHHS(200/260)AAV3

1~50 Hz 220-240 VAC
power supply

E

A
HV

TUDNIVALÓK

TÁJÉKOZTATÁS

A kábel- és a vezetékméreteknek meg kell felelniük
a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak.

Az egységen kívül lévő kábelkötegeket vezesse
egymástól legalább 25 mm távolságra, hogy elkerülje
az elektromos zajokat (külső zajt).

VIGYÁZAT
Az elektromos szerelési munka végén ellenőrizze, hogy az
elektromos dobozban minden elektromos alkatrész és
csatlakozó jól csatlakozik-e.

4

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal, hogy ne lazulhasson meg
a csatlakozás, és ügyeljen arra, hogy a kábelek ne érjenek
a csövekhez vagy éles szélekhez. Ne gyömöszöljön összetekert
kábeleket a berendezésbe.
Megjegyzés: a helyszíni kábeleknek csak a vonatkozó részlete
van feltüntetve a következő ábrán.
3x

(D)
LV
(A)
HV
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5

6

Zárja le a kapcsolódoboz fedelét a ábra 7a vagy a ábra 7b
útmutatásai szerint, a lépések fordított sorrendben történő
végrehajtásával.

VIGYÁZAT
Figyeljen, hogy ne lapítsa meg a vezetékeket a szerelés
közben.

Zárja le a használati melegvíz-tartályt a ábra 6, majd zárja le
a hőszivattyú egységet az ábra 5 útmutatásai szerint.

Először az alsó pöcköket illessze a helyükre.

A távirányító üzembe helyezése
Az egység egy távirányítóval vannak ellátva, amely felhasználóbarát
módját kínálja a berendezés beállításának, használatának és
karbantartásának. A távirányítót a használat előtt a leírás szerint
üzembe kell helyezni.

1

A használati melegvíz-tartály modul kapcsolata a hőszivattyú
modullal

INFORMÁCIÓ
Az összekötő vezetékek nem tartozékok.

Lásd a következő táblázatot: "A kábelekre vonatkozó előírások"
11 oldal.

TÁJÉKOZTATÁS
A készletben mellékelt távirányítót beltérben
felszerelni, használati melegvíz-tartály modulra.
1

kell

Vegye le a távirányító elülső részét.
Helyezzen egy egyenes csavarhúzót
a távirányító alsó felének hornyaiba (1), és
távolítsa el a távirányító előlapját.

■

Segédfűtőelem és biztonság (E)

■

Tartálytermisztor (C)

■

Távirányító (B)

1
1

2

ögzítse a távirányítót az ábrán látható módon.

1

2

2

2x
TÁJÉKOZTATÁS
Figyeljen, hogy a távirányító alsó fele ne
deformálódjon el a rögzítőcsavarok túlhúzása miatt.
Kösse be a távirányító kábeleit.
11
12

3

X3M

(B)
LV

1

(C)
LV
(E)
HV

2

P2 P1

3

1
2
3

Egység
A digitális vezérlőegység hátsó
fele
A digitális vezérlőegység előlapja

3x

Nincs polaritás, így a 2 vezeték felcserélhető.
TUDNIVALÓK

4

■

A vezetékeket vezesse a tápfeszültség kábeleitől
távol, hogy elkerülje az elektromos zajokat (külső zajt).

■

Fejtse le a kábelburkolatot arról
a szakaszról, amelyik a digitális
vezérlőegység házán belülre
kerül ( l ).

Tegye vissza a távirányító felső részét.

EKHVWQ002AAV3 + EKHHS200+260AA1V3

Használati meleg víz hőszivattyúja
4PW69248-1 – 05.2011

Szerelési kézikönyv

12

Csatlakoztatás kedvezményes díjszabású elektromos
áramkörre
Az elektromos szolgáltatók a világ minden táján igyekeznek
megbízható elektromos szolgáltatást nyújtani versenyképes áron,
ezért gyakran ösztönzik a fogyasztókat kedvezményes díjszabással.
Ezek lehetnek kedvezményes napi időszakok (vezérelt áram) vagy
szezonális időszakok, vagy olyan egyéb különleges kedvezmények,
mint a Wärmepumpentarif Németországban és Ausztriában.

A kedvezményes díjszabású elektromos áramkörök típusai
Az alábbi ábrán a lehetséges csatlakoztatási módok és a berendezés
csatlakoztatásának követelményei láthatók:
[D-01]=1

1

Ez a berendezés ilyen kedvezményes díjszabású elektromos
áramkörre is csatlakoztatható.

2

Érdeklődni kell a berendezés üzembe helyezésének helyén illetékes
elektromos szolgáltatónál, hogy csatlakoztatható-e a berendezés
kedvezményes díjszabású elektromos áramkörre, ha van ilyen.

3

Ha a berendezés ilyen kedvezményes díjszabású elektromos
áramkörre csatlakozik, az elektromos szolgáltatónak jogában áll:
■
■

bizonyos időszakokra megszakítani a berendezés áramellátását;
megszabni, hogy a berendezés teljesítményfelvétele bizonyos
időszakokban csak korlátozott lehet.
A beltéri egység fel van készítve rá, hogy egy bemenőjel hatására
kényszerkikapcsolás üzemmódra váltson. Abban a pillanatban
a berendezés kompresszora és a fűtőegység leáll.
FIGYELMEZTETÉS
Az alább 1. típusúként ábrázolt kedvezményes díjszabású
elektromos áramkör esetén
Amikor a kedvezményes díjszabású elektromos
áramellátás aktív, de folyamatos, akkor az inverter PCBpanel készenléti teljesítményfelvétele nem akadályozott.
TUDNIVALÓK

1

■

A feszültségkimaradás idejére a vezérlő kijelzőjéről
a jelzés eltűnik.

1

2

1

1
S2S

4

3

4

2

L N

S2S

3

L N

1
S2S

2

S2S

2

3

1

L N

3

L N

2

1

2

4

2

3

4

3

4
13 14

4

3

L N

S2S

3

4

X3M

A1P
X40A

Ha a kedvezményes díjszabású elektromos áram során
lekapcsolják az áramellátást.
Ez a feszültségkimaradás nem tarthat 2 óránál
tovább, különben a vezérlő órája lenullázódik.

L N

S2S

Az alább 2. vagy 3. típusúként ábrázolt kedvezményes
díjszabású elektromos áramkörök esetén

■

[D-01]=2

1

Kedvezményes díjszabású elektromos áramkör doboza

2

Az elektromos szolgáltató vezérlőjelének vevőkészüléke

3

A berendezés tápfeszültsége

4

Feszültségmentes kontaktus a beltéri egységhez

Ha az egység kedvezményes díjszabású elektromos áramkörre
csatlakozik, az elektromos szolgáltató kedvezményes díjszabást
jelző jelét vevő készülék feszültségmentes érintkezőjét az X3M blokk
13-ös és 14-os kivezetésére kell csatlakoztatni (a fenti ábra szerint).
Ha a [D-01]=1 abban a pillanatban, amikor a kedvezményes
díjszabás jelét az elektromos szolgáltató elküldi, akkor a kontaktus
kinyit, és a berendezés kényszerkikapcsolás üzemmódra vált(1).
Ha a [D-01]=2 abban a pillanatban, amikor a kedvezményes
díjszabás jelét az elektromos szolgáltató elküldi, akkor a kontaktus
zárul, és a berendezés kényszerkikapcsolás üzemmódra vált(2).
1. típus
Ez a fajta kedvezményes díjszabású elektromos áram megszakítás
nélküli.
2. típus
Ez a fajta kedvezményes díjszabású elektromos áram egy idő után
megszakad.
3. típus
Ez a fajta kedvezményes díjszabású elektromos áram azonnal
megszakad.

(1) Ha a jel megszűnik, a feszültségmentes kontaktus zárul, és a berendezés
újraindul. Emiatt fontos az automatikus újraindítás funkciót engedélyezni.
Lásd "[3] Egyebek" 17 oldal.
(2) Ha a jel megszűnik, a feszültségmentes kontaktus kinyit, és a berendezés
újraindul. Emiatt fontos az automatikus újraindítás funkciót engedélyezni.
Lásd "[3] Egyebek" 17 oldal.
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INFORMÁCIÓ

7

Ellenőrizze, hogy nincs-e az egység belsejében hűtőközegszivárgás. Ha hűtőközeg-szivárgást észlel, jelezze a helyi
forgalmazónak.

A [D-01] paramétert kell módosítani, ha a berendezés
kedvezményes díjszabású elektromos áramkörre csatlakozik.

Vigyázzon, hogy ne érintkezzen a
csatlakozásainál kiszivárgó hűtőközeggel.
Ez fagyási sérüléseket okozhat.

INFORMÁCIÓ
Ha a kedvezményes díjszabású elektromos áram
megszakítás nélküli, akkor a berendezés kényszerkikapcsolás
üzemmódra vált.
Amikor a kedvezményes díjszabás jelét az elektromos
szolgáltató elküldi, megjelenik a központi vezérlés jelzője e,
azt jelezve, hogy a rendszer kedvezményes díjszabású
áramról üzemel.

10. Bekapcsolás és beállítás
Az üzembe helyezőnek be kell állítani az egységet úgy, hogy az
megfeleljen a rendszer környezeti feltételeinek (kültéri hőmérséklet,
telepített kiegészítő tartozékok stb.) és a felhasználó igényeinek.
TUDNIVALÓK
Fontos, hogy ennek a fejezetnek minden részét sorban
elolvassa a rendszer üzembe helyezője, és ennek
megfelelően állítsa be a rendszert.
INFORMÁCIÓ
A funkció áramkimaradás után automatikusan visszaállítja
a rendszer áramkimaradás előtti beállításait, és újraindítja
a rendszert.

10.1. Bekapcsolás előtti ellenőrzés
VIGYÁZAT
A tápfeszültséget mindenfajta elektromos szerelés előtt le
kell kapcsolni!
Az egység üzembe helyezése után ellenőrizze az alábbiakat:
1

2

Helyszíni huzalozás
Ellenőrizze, hogy a berendezés helyszíni huzalozásának
kivitelezése megfelel-e a szerelési kézikönyv előírásainak
("Elektromos huzalozás" 10 oldal), a huzalozási rajznak,
valamint a vonatkozó európai és nemzeti előírásoknak.
Biztosítékok és védőberendezések
Ellenőrizze, hogy a biztosítékok és az egyéb, helyben felszerelt
védőberendezések értéke és típusa megfelel-e a következő
fejezetben megadottaknak: "EKHVWQ002AAV3 műszaki
adatai" 26 oldal. Ellenőrizze, hogy nincs-e biztosíték vagy
védőberendezés kiiktatva.

3

Hűtőközeg-szivárgás

8

hűtőközegcsövek

Vízszivárgás
Ellenőrizze, hogy nincs-e az egység belsejében vízszivárgás.
Vízszivárgás esetén zárja el a vízbemeneten és a vízkimeneten
az elzárószelepeket, és hívja fel a helyi márkaképviseletet.

9

Tápfeszültség
Ellenőrizze a tápfeszültséget a helyi áramforráspanelen.
A feszültségnek meg kell egyeznie az egység adattábláján
feltüntetett feszültséggel.

Ha minden ellenőrizve lett, a berendezés paneljeit le kell csukni, csak
azután lehet áram alá helyezni. Ha a beltéri egység tápfeszültség
alatt van, akkor a "88" jelzés látható a távirányítón az inicializáció
ideje alatt, amely legfeljebb 30 másodpercig szokott tartani.
A folyamat alatt a távirányító nem működik.

10.2. Helyszíni beállítások
Az üzembe helyezőnek be kell állítani az egységet úgy, hogy az
megfeleljen a felhasználó igényeinek. Erre számos úgynevezett
helyszíni beállítás áll rendelkezésre. Ezeket a helyszíni beállításokat
az egységen található kezelőfelülettel lehet beprogramozni.
Minden helyszíni beállításhoz egy 3 számjegyű kódszám van
rendelve, például [2-01], ami a felhasználói felület kijelzőjén látható.
Az első számjegy [2] neve "első kódszám", és a helyszíni beállítás
csoportját határozza meg. A második és a harmadik számjegy [01]
együtt a "második kódszám".
A helyszíni beállítások és alapértelmezett értékeik fel vannak sorolva
itt: "Helyszíni beállítások táblázata" 20 oldal. A listában elhelyeztünk
2 üres oszlopot, melyben feljegyezhetők az alapértelmezettől
eltérően megadott helyszíni beállítások értékei, és a módosítás
dátuma.
Az egyes helyszíni beállítások részletes leírását itt találja: "Részletes
leírás" 17 oldal.
TÁJÉKOZTATÁS
A [2] helyi beállítás a vonatkozó helyi és nemzeti
szabályozásoktól függ.
Ezen beállítások módosítása előtt a szerelőnek
ellenőriznie kell az új értékeket és/vagy azoknak meg kell
felelniük a helyi és országos szabályozásoknak.

Földelés
Ellenőrizze, hogy a földelővezetékek megfelelően csatlakoznake, és a földcsatlakozók meg vannak-e szorítva.

4

Belső huzalozás
Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy nincsenek-e a kapcsolódobozban és a berendezésben laza csatlakozások vagy sérült
elektromos alkatrészek.

5

Felszerelés
Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően van-e rögzítve,
elkerülendő az egység indításakor jelentkező abnormális zajok
és vibráció keletkezését.

6

Sérült berendezés
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e az egységben sérült alkatrészek
vagy deformált csövek.
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A melegvíz-tartály különböző üzemeltetési módjai

■

A következő fejezetekben leírt helyszíni beállítási lehetőségek
megértéséhez tudnia kell, hogy különböző üzemeltetési módokra van
lehetőség a használati melegvíz-tartályoknál.
■

Erőteljes üzemeltetés
■ Ha megnyomja a P gombot, a hőszivattyú modul a lehető
leggyorsabban felmelegíti a használati melegvíz-tartályt az
előre megadott célhőmérsékletre. Ez azt jelenti, hogy az
inverteres kompresszor frekvenciája magasabb lesz
a normál működési módnál, továbbá a hangerő és az
energiafogyasztás nagyobb lehet.
Ez a modul hasznos lehet, amikor a kivételesen magas
melegvízfogyasztás kiüríti az összes elérhető használati
meleg vizet, és meleg vízre van szükség.
■ A beállításoktól függően egy időben működhet a hőszivattyú
és a segédfűtőelem.

■ A tartály alacsony célhőmérsékletének előnye a következő:
- Alacsonyabb hőveszteség
- Az egység jobb teljesítménye: minél alacsonyabb a tartály
hőmérséklete, annál jobb a teljesítmény felmelegítési
együtthatója (COP).
- Alacsonyabb áramfogyasztás
■ Részletes leírásért lásd az üzemeltetési kézikönyvet.
■

Az egység a beltéren tárolt hővel növeli a használati
melegvíz hőmérsékletét.

■ A csendes üzemmódú működésnek 3 különböző módja van,
amelyek közül a 3. szint a legcsendesebb.

Előfordulhat, hogy az erőteljes üzemmód nem működik
megfelelően, amikor a helyiség környezeti hőmérséklete
túl alacsony.
Fertőtlenítési üzemmód
■ Ez az üzemmód a használati melegvíz-tartályt fertőtleníti
azáltal, hogy időnként felfűti a meleg vizet egy magas
hőmérsékletre. Erre például a legionárius betegség
megelőzéséhez van szükség.
■ Ez az üzemmód alapértelmezés szerint engedélyezett.
A helyszíni beállítások megadásával kapcsolatos részleteket
lásd: "Részletes leírás" 17 oldal.
- [0-01] Célhőmérséklet: elérni kívánt fertőtlenítési
vízhőmérséklet (lásd a "[2] Fertőtlenítési üzemmód" 17 oldal
ábrát).
- [2-00] Működési időtartam: a hét azon napja, amikor a
használati vizet melegíteni kívánja.
- [2-01] Állapot: megadja, hogy a fertőtlenítés funkció BE (1)
vagy KI (0) van kapcsolva.
- [2-02] Kezdési idő: a fertőtlenítési művelet kezdésének ideje.
- [2-04] Időtartam: azt határozza meg, hogy a mennyi ideig kell
fenntartani a fertőtlenítési célhőmérsékletet.
Amikor az egység KI módban van, a fertőtlenítési üzemmód
akkor is működhet (a [2-03] helyszíni beállítástól függően).
■

Újramelegítés üzemmód
Ez az üzemmód megelőzi, hogy a használati meleg víz
hőmérséklete egy meghatározott érték alá süllyedjen. Ha
engedélyezett, az egység felmelegíti a használati melegvíztartályt az újramelegítési minimális vízhőmérséklet elérésekor.
Ez a melegítés addig tart, amíg a rendszer el nem éri az
újramelegítési maximális hőmérsékletet.

Csendes üzemmódok
■ Ezek a csendes üzemmódok csökkentik az egység
zajszintjét. Ez azt vonja magával, hogy csökken az egység
vízmelegítő kapacitása. Erről nem szabad megfeledkezni, ha
meg kell tartani egy bizonyos fűtőteljesítményt

INFORMÁCIÓ

■

Automatikus üzemmód
■ Ez a működési mód tanulási funkciót tartalmaz, amellyel előre
jelezhető a napi melegvízfogyasztás. Kiszámítja és megbecsüli
a tartály optimális célhőmérsékletét a felhasználó vízhasználati
előzményei alapján.
Ezen működési mód engedélyezésével a tartály hőmérséklete
a lehető legalacsonyabb marad, de olyan szintű, amely nagy
kényelmi szintet biztosít.

■ A csendes üzemmódú működés aktiválásával kapcsolatban
lásd az üzemeltetési kézikönyvet.
■

Használativíz-melegítés üzemmódok

T

A

B

C

D

E
F
G
H
J

t
A
B
C
D

Normál, csendes vagy automatikus használati melegvíztartály működés (ha aktív)
Újramelegítési üzemmód (ha engedélyezett)
Fertőtlenítési üzemmód (ha engedélyezett)
Erőteljes üzemeltetés

Helyszíni beállítások
E
F
G
H
J
t
T

A fertőtlenítési üzemmód hőmérséklete
Használati melegvíz-tartály normál vagy automatikus
hőmérséklete
Erőteljes üzemmód célhőmérséklete
Újramelegítés maximális vízhőmérséklete
Újramelegítés minimális vízhőmérséklete
Idő
Használati melegvíz-tartály hőmérséklete

Ez azt jelenti, hogy az egység folyamatosan melegedhet, és pl.
nincs éjszakai működésre korlátozva. Ez az újramelegítési
üzemmód csak akkor érvényes, amikor az időszabályzó
üzemmód engedélyezett, de nem aktív.
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Eljárás

INFORMÁCIÓ

A helyszíni beállítások módosítását a következők szerint kell végezni:

■

Egy helyszíni beállítás módosítását csak akkor menti
el a rendszer, ha megnyomják a pr gombot. Ha egy
új helyszíni beállítás kódra áll, vagy megnyomja a z
gombot, akkor elvesznek a módosítások.

■

A helyszíni beállítások az első helyszíni beállítási
kódszám szerint vannak csoportosítva.
A [0-00], [0-01], [0-02] és [0-03] helyszíni beállítások
például a "0" csoportba tartoznak.

3

1

2

INFORMÁCIÓ
■

A beállítások gyári értékeit megtalálja a következő
táblázatban: "Helyszíni beállítások táblázata" 20 oldal.

■

2. HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS ÜZEMMÓDBÓL történő
kilépéskor a "88" jelzés jelenhet meg a távirányító
kijelzőjén, mutatva, hogy a készülék inicializálja
magát.

TÁJÉKOZTATÁS

A [0] és [1] helyszíni beállítások módosítása
(amelyet a szerelőnek és az ügyfélnek együtt kell elvégeznie)
1

Lépjen HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS ÜZEMMÓDBA: nyomja meg
a z gombot 5 másodpercre.
Megjelenik a $ ikon (3). Látható az éppen kiválasztott
helyszíni beállítás kódja ; (2), és tőle jobbra a hozzá tartozó
beállított érték - (1).

2

A wi gomb megnyomásával választhatja ki a helyszíni
beállítás kívánt első kódszámát.

3

A wj gomb megnyomásával választhatja ki a helyszíni
beállítás kívánt második kódszámát.

4

A pfi és a pfj gombbal lehet a kiválasztott
helyszíni beállítás értékét módosítani.

5

Az új értéket a pr gomb megnyomásával tudja elmenteni.

6

A 2–4 lépések ismétlésével megadhatja sorban a többi helyszíni
beállítást is.

7

Ha készen van, a z gombbal kiléphet a HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS
ÜZEMMÓDBÓL.

A helyszíni beállítások böngészésekor feltűnhet, hogy
több helyszíni beállítás van, mint amennyi itt fel van
sorolva: "Helyszíni beállítások táblázata" 20 oldal. Ezek
a helyszíni beállítások nem érvényesek és nem
módosíthatók!
FIGYELMEZTETÉS
■

Az üzembe helyezőnek kell arról gondoskodnia, hogy
nem kívánt helyzetek ne adódjanak (pl. túl magas
hőmérsékletű víz ne kerüljön a melegvíz-csapokba stb.).

■

Az üzembe helyezőnek kell arról gondoskodnia, hogy
a vízkör kiegyensúlyozott legyen (pl. használativízmelegítéskor jusson elegendő víz a melegvíz-csapokba)

A [2] – [F] helyszíni beállítások módosítása
(amelyet csak a szerelőnek kell elvégeznie)
1

Lépjen HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS ÜZEMMÓDBA: nyomja meg
a z gombot 5 másodpercre.

2

Lépjen 2. HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS ÜZEMMÓDBA: nyomja meg
a z gombot 10 másodpercre.
Megjelenik a $ ikon (3). Látható az éppen kiválasztott
helyszíni beállítás kódja ; (2), és tőle jobbra a hozzá tartozó
beállított érték - (1).

3

A wi gomb megnyomásával választhatja ki a helyszíni
beállítás kívánt első kódszámát.

4

A wj gomb megnyomásával választhatja ki a helyszíni
beállítás kívánt második kódszámát.

5

A pfi és a pfj gombbal lehet a kiválasztott
helyszíni beállítás értékét módosítani.

6

Az új értéket a pr gomb megnyomásával tudja elmenteni.

7

A 2–4 lépések ismétlésével megadhatja sorban a többi helyszíni
beállítást is.

8

Ha készen van, a z gombbal kiléphet a HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS
ÜZEMMÓDBÓL.
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[3] Egyebek

Részletes leírás

■

[0] Más üzemmódok

[3-00] Automatikus újraindítás
Az automatikus újraindítás funkció áramkimaradás után
visszakeresi a kezelőfelület áramkimaradás előtti beállításait.

■

[0-00] Erőteljes üzemeltetési üzemmód célhőmérséklete

■

[0-01] Fertőtlenítési üzemmód célhőmérséklete

INFORMÁCIÓ

■

[0-02] Célhőmérséklet: újramelegítési minimum-hőmérséklet

■

[0-03] Célhőmérséklet: újramelegítési maximumhőmérséklet

Emiatt ajánlatos az automatikus újraindítás funkciót
engedélyezni.

■

[0-04] Újramelegítési funkció engedélyezve/letiltva: megadja,
hogy az újramelegítés üzemmód BE (1) vagy KI (0) van
kapcsolva

Ha az automatikus újraindítás le van tiltva egy áramkimaradás
miatt, a rendszer KI üzemmódban indul újra. Nyomja meg
a v gombot a víz ismételt felmelegítésének elkezdéséhez.

[1] Automatikus használati melegvíz-tartály célhőmérsékletének
kiszámítása
■

[1-00] Célhőmérséklet kiszámításának megújítási ideje
A célhőmérséklet automatikus kiszámítását a rendszer naponta
elvégzi. Az algoritmus kiszámítja a hét minden napjára
a használati melegvíz-tartály optimális célhőmérsékletét. Ezen
célhőmérséklet kiszámításához a tanulási funkció 24 óránként
megfigyeli a használati meleg víz iránti igényt, és ezen igény
alapján kiszámítja az optimális célhőmérsékletet a hét adott
napjára.
Ez a helyszíni beállítás tartalmazza a 24 órás megfigyelési
időszak kezdő idejét.
Ezt a helyszíni beállítást lehetőleg azután kell beállítani, hogy
véget ért a használati víz napi fő felmelegítése.
Például: Időszabályzó működési mód esetén az időszabályzó
22 órától 6 óráig volt beállítva, a megújítási időt legalább 6 órára
kell beállítani.

■

[1-01] Minimális automatikus célhőmérséklet
Szükség esetén a célhőmérséklet automatikus számításához
a minimális célhőmérséklet beállítható. Ha például jelentős
hőveszteség várható a helyszíni csöveken a melegvíz-csap és
a használati meleg víz hőszivattyúja között, ez a célhőmérséklet
hasznos lehet.

■

Ne feledje, hogy ha a funkció le van tiltva, akkor az időszabályzó
nem aktiválódik egy esetleges áramkimaradás után, amikor az
áramellátás helyreáll. Ha engedélyezni akarja ismét az
időszabályzót, nyomja meg a pr gombot.

[1-02] Maximális automatikus célhőmérséklet
A maximális
hőmérséklet,
célhőmérséklet elérhet.

amelyet

az

automatikus

Ha azonban ez az érték 60°C-nál magasabb hőmérsékletre van
állítva, a maximális hőmérsékletet csak akkor éri el a rendszer, ha
a [3-02] helyszíni beállítás 1 (BE) értékű. Ha a [3-02] beállítás 0,
a maximális hőmérséklet 60°C lesz (csak a hőszivattyú melegít),
figyelmen kívül hagyva a magasabbra állított hőmérsékleteket.

INFORMÁCIÓ
Ha a kedvezményes díjszabású elektromos áram
megszakítás nélküli, mindig engedélyezni kell az
automatikus újraindítás funkciót.
■

[3-01] Felhasználói jogosultsági szint
Egyes gombok letiltásával korlátozni lehet a távirányítóval
végezhető felhasználói műveleteket. Kettő jogosultsági szint van.
A következő táblázatban látható, melyik funkciók érhetők el
a 2. jogosultsági szinttel és a 3. jogosultsági szinttel.
Jogosultság

Használativíz-melegítés
üzemmód BE/KI

2. szint

3. szint

Működik

Működik

Erőteljes üzemeltetés

Működik

Nem választható

A használati meleg víz
hőmérsékletének beállítása

Működik

Működik

Csendes üzemmód BE/KI

Működik

Nem választható

Automatikusan
igazodó célhőmérséklet
működése BE/KI

Működik

Nem választható

Az óra beállítása

Nem választható

Nem választható

Az időszabályzó
programozása

Nem választható

Nem választható

Időszabályzó üzemmód BE/KI

Működik

Nem választható
Nem választható

Helyszíni beállítások

Nem választható

[2] Fertőtlenítési üzemmód

Hibakód megjelenítése

Nem választható

Nem választható

A fertőtlenítés funkció a használati melegvíz-tartályt fertőtleníti azáltal,
hogy időnként felfűti a meleg vizet egy megadott hőmérsékletre.

Tényleges hőmérsékletek és
vízáramlás megjelenítése

Nem választható

Nem választható

A hőmérséklet
mértékegységének
módosítása (°C/°F)

Működik

Működik

TÁJÉKOZTATÁS
A fertőtlenítés funkció helyszíni beállításait az üzembe
helyezőnek kell megadnia, a vonatkozó helyi és nemzeti
előírásoknak megfelelően.

A felhasználói engedély
szintjének módosítása

Működik

Működik

■

[2-00] Működési időtartam: a hét azon napja, amikor a használati
vizet melegíteni kívánja.

■

[2-01] Állapot: megadja, hogy a fertőtlenítési funkció BE (1) vagy
KI (0) van kapcsolva

■

[2-02] Kezdési idő: a fertőtlenítési művelet kezdésének ideje.

■

[2-03] Állapot: megadja, hogy a fertőtlenítési funkció BE (1) vagy
KI (0) van kapcsolva készenléti üzemeltetésnél. Ha például
nyaralás előtt az ügyfél készenléti üzemmódba helyezi az
egységet a Y gomb megnyomásával, de szeretné, hogy
a fertőtlenítési üzemmód továbbra is aktív legyen, a [2-03]
beállításnak bekapcsolva (1) kell lennie.

■

[2-04] Időtartam: azt határozza meg, hogy mennyi ideig kell
fenntartani a fertőtlenítési célhőmérsékletet.

Alapértelmezés szerint nincsen megadva szint, tehát minden
gomb és funkció működik.
Az érvényes jogosultsági szintet helyszíni beállítás határozza
meg. A 2. jogosultsági szinten állítsa a [3-01] helyszíni beállítást 2
értékre, a 3. jogosultsági szinten pedig állítsa a [3-01] helyszíni
beállítást 3 értékre.
A helyszíni beállítás megadása után a jogosultsági szint még nem
aktív. A választott jogosultsági szint engedélyezéséhez a pi
és a pj gombot kell egyszerre megnyomni, majd közvetlenül
utána a s és a P gombot egyszerre, legalább 5 másodpercen át
lenyomva tartva mind a 4 gombot. A távirányítón eközben
semmilyen visszajelzés nem jelenik meg. Az eljárás után a blokkolt
gombok többé nem használhatók.
A kiválasztott jogosultsági szint inaktiválásához hasonlóképpen
kell eljárni.

Ha a használati melegvíz-tartály hőmérséklete a meleg
víz fogyasztása miatt lecsökken, újraindul a fertőtlenítés
üzemmód.
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■

[3-02] Állapot: meghatározza, hogy a 60°C feletti hőmérsékletek
kiválaszthatók (1) vagy nem (0).
INFORMÁCIÓ

■

■

A használati melegvíz-tartály hőszivattyúval
elérhető maximális hőmérséklete 60°C-ra van
korlátozva. A magasabb célhőmérsékletek csak
elektromos segédfűtőelem használatával érhetők el.

■

Amikor ez a helyszíni beállítás nem aktív,
a segédfűtőelem továbbra is működik, ha
a környezeti hőmérséklet a [7-04] beállításban
megadott érték alá esik. Ez a használati meleg
víz hőszivattyújának biztonsági módja.

[3-03] Állapot: meghatározza, hogy folytatódhat-e (1) a melegítés
vagy sem (0), amikor a rendszer nem éri el a kívánt
célhőmérsékletet a beprogramozott időszabályzó üzemeltetés
alatt. A p ikon villog, ha a melegítés nem folytatható ([3-03]=0).
Ha az újramelegítési funkció engedélyezett, a p ikon villogása
leáll az újramelegítési üzemmód végeztével.

[6] Egyebek
[6-00] és [6-01]: A "hőszivattyús használativíz-melegítés üzemmód
hőmérséklet-különbsége" helyszíni beállítás határozza meg azokat
a hőmérsékleti értékeket, amelyeken a használati melegvizet
a hőszivattyú melegíteni kezdi (vagyis a hőszivattyú BEkapcsolási
hőmérsékletét), illetve leáll (vagyis a hőszivattyú KIkapcsolási
hőmérsékletét).
Ha a használati melegvíz hőmérséklete a hőszivattyú BEkapcsolási
hőmérséklete alá esik (THP ON), akkor a hőszivattyú melegíteni kezdi
a használati melegvizet. Amint a használati meleg víz hőmérséklete
eléri a hőszivattyú KIkapcsolási hőmérsékletét (THP OFF) vagy
a felhasználó által megadott célhőmérsékletet (TU), akkor
a hőszivattyú nem melegíti tovább a használati meleg vizet.
A hőszivattyú KIkapcsolási hőmérsékletének és a hőszivattyú
BEkapcsolási hőmérsékletének a működését, illetve a [6-00] és a [6-01]
helyszíni beállítással való kapcsolatukat az alábbi ábra részletezi.
■

[6-00] Indítás: a hőszivattyú BEkapcsolási hőmérsékletét
meghatározó hőmérséklet-különbség (THP ON). Lásd az ábrán.

■

[6-01] Csak akkor érvényes, ha a felhasználó által megadott
hőmérséklet (TU) >60°C Ebben az esetben a víz hőszivattyújának
működése 60°C-on leáll–[6-01], és a segédfűtőelem a TU
hőmérsékletig melegszik.

[4] Egyebek
■

[4-03] A segédfűtőelem és a hőszivattyú egyidejű működése
■ [4-03]=0 Az elektromos segédfűtőelem és a hőszivattyú
egyidejű működtetése nem engedélyezett.

TU <60°C

TU
= 45°C
[6-01] = 0°C
[6-00] = 5°C

■ [4-03]=1 A segédfűtőelem és a hőszivattyú egyidejű
működtetése csak csendes módban engedélyezett. Csendes
módban a kompresszor frekvenciájának csökkentésével
halkul a hőszivattyú működésének hangja. Ez hatással van
a fűtési teljesítményre, és növeli a felmelegítés ciklusidejét.
Szükség esetén az elektromos segédfűtőelem segíthet
felmelegíteni a használati melegvíz-tartályt a felmelegítési
ciklusidő lerövidítése érdekében.

T(°C)

60

THP MAX

■ [4-03]=2 A segédfűtőelem és a hőszivattyú egyidejű
működtetése csak erőteljes üzemeltetési üzemmódban
engedélyezett. Az erőteljes üzemeltetési üzemmód egy
kivételes üzemeltetési mód.
Erőteljes üzemeltetési
üzemmódban szükség esetén az elektromos segédfűtőelem
segíthet felmelegíteni a használati melegvíz-tartályt.

45

TU = THP OFF

40

THP ON

TU

■ [4-03]=3 Lehetővé teszi az elektromos segédfűtőelem és
a hőszivattyú egyidejű működtetését csendes és erőteljes
üzemeltetési üzemmódokban is.

[6-00]

Felhasználó által megadott célhőmérséklet
(a kezelőfelületen)

THP MAX

A hőszivattyú működésekor a használati melegvíztartályban lévő érzékelővel a melegvíz-tartályban mért
maximális hőmérséklet

THP OFF

A hőszivattyú kikapcsolási hőmérséklete

THP ON

A hőszivattyú bekapcsolási hőmérséklete

■

[6-02] Segédfűtőelem gazdaságos időzítője: meghatározza, hogy
mikor indulhat el a segédfűtőelem a hőszivattyú működésének
megkezdése után. Ennek a beállításnak csak akkor van értelme,
amikor engedélyezett a segédfűtőelem és a hőszivattyú egyidejű
működtetése (a [4-03] értéke nem 0).

■

[6-03] Erőteljes üzemmód prioritása: meghatározza a prioritást,
amikor a csendes működési üzemmód és az erőteljes üzemmód
egyidejűleg aktív.
Csendes üzemmód beállítása

[6-03]
prioritás

Erőteljes
beállítás

1. szint

2. szint

3. szint

0

KI

Normál

Csendes
1. szint

Csendes
2. szint

Csendes
3. szint

BE

Erőteljes

Normál

Csendes
1. szint

Csendes
2. szint

KI

Normál

Csendes
1. szint

Csendes
2. szint

Csendes
3. szint

BE

Erőteljes

Erőteljes

Erőteljes

Erőteljes

1

KI

Ha a [6-03] értéke 1, az erőteljes üzemeltetés prioritást élvez
a csendes üzemmód felett.
■
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[6-04] Csendes üzemmód szintje: meghatározza a zajcsökkentés
szintjét. A zajcsökkentésnek 3 szintje van a csendes üzemmódban,
ahol a 3. szint a legcsendesebb.
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[7] Egyebek

[8] Célhőmérséklet automatikus kiszámítása

■

[7-01] Használati meleg víz túlmelegítése

■

A használati meleg víz célhőmérséklete és a segédfűtőelem
bekapcsolási hőmérséklete közötti különbség.

[8-00] Célhőmérséklet (hétköznap): a célhőmérséklet automatikus
kiszámításának kezdő hőmérséklete hétköznap.

■

[8-01] Célhőmérséklet (hétvége): a célhőmérséklet automatikus
kiszámításának kezdő hőmérséklete hétvégén.

Ha a használati víz melegítésekor a rendszer eléri a használati
meleg víz célhőmérsékletét (ezt a felhasználó állítja be),
a segédfűtőelem leáll, amíg a használati meleg víz nem hűl
a célhőmérséklet, vagyis a segédfűtőelem BEkapcsolási
hőmérséklete alá. A segédfűtőelem ismét elkezdi a használati
meleg víz felmelegítését. Ezeket a fokokat a használati meleg
víz túlmelegítése nevű helyszíni beállítás adja meg. A helyes
beállítással megelőzhető, hogy a segédfűtőelem folyton ki-be
kapcsoljon (és ezzel kattogjon) a használati meleg víz
célhőmérsékletének tartásakor.

TÁJÉKOZTATÁS
Mivel a használati meleg víz iránti igény nem ismert
a kezdetektől és a problémák elkerülése érdekében
ezt az ügyfél becsült fogyasztási célhőmérsékletére
kell állítani.
■

Az automatikus célhőmérséklet kiszámításának elindításához
a [8-02] elemet az aktuális beömlő vízhőmérsékletre kell állítani
az egység elindításakor. A kültéri hőmérséklet hatással van
a beömlő víz hőmérsékletére, vagyis télen hidegebb, nyáron
pedig melegebb.

TDHW
[7-01]

TU 70
TBH ON 68
THP MAX 60

■

THP ON 55

HP

BH

10

= 70°C
TU
[7-01] = 2°C

■

t
Segédfűtőelem

HP

Hőszivattyú

[8-03] Igény alaphelyzetbe állítása: amikor ezen helyszíni beállítás
értéke 1 és az áram alaphelyzetbe van állítva, a rendszer
alaphelyzetbe állítja a célhőmérséklet automatikus kiszámítását,
és elölről kezdődik a számítás. Ez a beállítás akkor használható,
amikor tartós változás van a felhasználó használatimelegvízfelhasználási mintájában.
Az áram alaphelyzetbe állításakor a rendszer inicializálást
végez, és ezen helyszíni beállítás értéke automatikusan 0 lesz.

5
BH

[8-02] Beömlő víz kezdeti hőmérséklete

[8-04] Használati melegvíz-tartály térfogata: be kell állítani
a megfelelő térfogatot attól függően, hogy melyik használati
melegvíz-tartályt használja a hőszivattyúval:
■ [8-04]=0 amikor a tartály térfogata 260 liter (EKHHS260)
■ [8-04]=1 amikor a tartály térfogata 200 liter (EKHHS200)

TBH ON

A segédfűtőelem BEkapcsolási hőmérséklete (TU–[7-01])

TÁJÉKOZTATÁS

THP MAX

A hőszivattyú működésekor a használati melegvíztartályban lévő érzékelővel a melegvíz-tartályban mért
maximális hőmérséklet

Ha a [8-04] beállítása nincs helyesen megadva, az
ügyfelek melegvízhiánnyal nézhetnek szembe az
automatikusan igazodó célhőmérséklet használatakor.
Ezért fontos pontosan beállítani!

TDHW
TU
t

Használati meleg víz hőmérséklete
Felhasználó által megadott célhőmérséklet
(a kezelőfelületen)
Idő

[D] Kedvezményes díjszabású elektromos áram
Kedvezményes díjszabású elektromos áram

FIGYELMEZTETÉS
Ha a használati meleg víz túl magas hőmérséklete személyi
sérülés kockázatát jelenti, egy keverőszelepet (nem
tartozék) kell a használati melegvíz-tartály melegvíz-kimeneti
csatlakozására szerelni. Ennek a keverőszelepnek kell
biztosítania, hogy a kifolyó meleg víz hőmérséklete soha ne
mehessen egy beállított maximális érték fölé. A melegvízhőmérséklet megengedett legnagyobb értékének meg kell
felelnie a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak.
■

[7-03] Nem alkalmazható

■

[7-04] T-környezet módosítása: ez a helyszíni beállítás teszi
lehetővé a felszerelési helyiségben minimálisan engedélyezett
hőmérsékletet a hőszivattyú működéséhez.
FIGYELMEZTETÉS
Nagyon fontos, hogy ezt az értéket ne állítsa olyan
hőmérsékletre, amely károsíthatja a felszerelési
helyiséget!
Úgy kell beállítani, hogy ne csapódjon le víz
a szomszédos, fűtött helyiség hideg falaira.
FIGYELMEZTETÉS

[D-01] Az egység csatlakoztatása kedvezményes díjszabású elektromos
áramkörre: Meghatározza, hogy az egység kedvezményes díjszabású
elektromos áramkörre csatlakozik-e.
■

Ha a [D-01]=0, az egység normál áramellátású (alapértelmezett
érték).

■

Ha a [D-01]=1 vagy 2, az egység kedvezményes díjszabású
elektromos áramkörre csatlakozik. Ilyen esetben speciális
huzalozásra van szükség. Részletesebben lásd: "Csatlakoztatás
kedvezményes díjszabású elektromos áramkörre" 13 oldal.
Ha a [D-01] paraméter = 1 abban a pillanatban, amikor
a kedvezményes díjszabás jelét az elektromos szolgáltató elküldi,
akkor a kontaktus kinyit, és a berendezés kényszerkikapcsolás
üzemmódra vált(1).
Ha a [D-01] paraméter = 2 abban a pillanatban, amikor
a kedvezményes díjszabás jelét az elektromos szolgáltató elküldi,
akkor a kontaktus zárul, és a berendezés kényszerkikapcsolás
üzemmódra vált(2).

[E] A berendezés információinak megjelenítése
■ [E-00] A szoftververzió megjelenítése (példa: 23)
■ [E-01] Az EEPROM verzió megjelenítése (példa: 23)
■ [E-02] A berendezés modellazonosítójának megjelenítése
(példa: 11)

Ha a [7-04] értéke 2°C-nál kisebb, nem garantálható az
egység megfelelő működése, és sérülhet az egység.
(1) Ha a jel megszűnik, a feszültségmentes kontaktus zárul, és a berendezés
újraindul. Emiatt fontos az automatikus újraindítás funkciót engedélyezni.
Lásd "[3-00] Automatikus újraindítás" 17 oldal.
(2) Ha a jel megszűnik, a feszültségmentes kontaktus kinyit, és a berendezés
újraindul. Emiatt fontos az automatikus újraindítás funkciót engedélyezni.
Lásd "[3-00] Automatikus újraindítás" 17 oldal.
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Helyszíni beállítások táblázata

Első
Második
kódszám kódszám

0

1

2

6

7

Dátum

Érték

Dátum

Érték

Alapértelmezett
érték

Tartomány

Léptetés

Egység

00

Erőteljes üzemeltetési üzemmód
célhőmérséklete

40

35~50

1

°C

01

Fertőtlenítési üzemmód célhőmérséklete

60

55~75

1

°C

02

Célhőmérséklet: újramelegítési
minimumhőmérséklet

35

35~75

1

°C

03

Célhőmérséklet: újramelegítési
maximumhőmérséklet

45

35~75

1

°C

04

Állapot: megadja, hogy az újramelegítési
üzemmód BE (1) vagy KI (0) van
kapcsolva

0 (KI)

0/1

1

—

6:00

0:00~23:30

0:30

óra

Használati melegvíz-tartály célhőmérsékletének automatikus kiszámítása
00

Célhőmérséklet kiszámításának
megújítási ideje

01

Minimális automatikus célhőmérséklet

42

35~75

1

°C

02

Maximális automatikus célhőmérséklet

60

35~75

1

°C

Fri

Mon~Sun
Mind

—

—

Fertőtlenítési üzemmód
00

Működési időköz

01

Állapot: megadja, hogy a fertőtlenítés
funkció BE (1) vagy KI (0) van kapcsolva

1 (BE)

0/1

1

—

02

Elindulás ideje

23:00

0:00~23:00

1:00

óra

03

Állapot: megadja, hogy a fertőtlenítés
funkció BE (1) vagy KI (0) van kapcsolva
a készenléti üzemmódban

0 (KI)

0/1

1

—

32

5~60

1

perc

1 (BE)

0/1

1

—

Időtartam

Egyebek
00

Automatikus újraindítás

01

Felhasználói jogosultsági szint

3

2/3

1

—

02

Állapot: meghatározza, hogy a 60°C
feletti hőmérsékletek kiválaszthatók (1)
vagy nem (0)

0 (KI)

0/1

1

—

Állapot: meghatározza, hogy az
időszabályzó üzemmód befejezése után
a melegítés folytatódhat (1) vagy nem (0)

0 (KI)

0/1

1

—

0/1/2/3

1

—

2~20

1

°C

03

4

Beállítás neve

Más üzemmódok

04
3

Alapértelmezettől eltérően megadott helyszíni
beállítások

Egyebek
03

A segédfűtőelem és a hőszivattyú
egyidejű működése

0

04

Nem alkalmazható. Ne módosítsa
az alapértelmezett értéket.

1

Egyebek
00

Elindítás

01

Állj

0

0~10

1

°C

02

Segédfűtőelem gazdaságos időzítője

0

0~95

5

perc

03

Erőteljes üzemmód prioritása

04

Csendes üzemmód szintje

10

1 (BE)

0/1

1

—

1

1/2/3

1

—

2~40

1

°C

–25~+10

1

°C

Egyebek
01

Használati meleg víz túlmelegítése

2

02

Nem alkalmazható. Ne módosítsa
az alapértelmezett értéket.

3

03

Nem alkalmazható. Ne módosítsa
az alapértelmezett értéket.

0

04

T-környezet

2
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Első
Második
kódszám kódszám

8

D

Beállítás neve

Érték

Dátum

Érték

Alapértelmezett
érték

Tartomány

Léptetés

Egység

00

Célhőmérséklet (hétköznap)

45

35~75

1

°C

01

Célhőmérséklet (hétvége)

50

35~75

1

°C

02

Beömlő víz kezdeti hőmérséklete

15

0~30

1

°C

03

Igény alaphelyzetbe állítása

0 (KI)

0/1

1

—

04

Használati melegvíz-tartály térfogata

0 (260 l)

0/1)

1

—

0

0/1/2

1

—

—

Csak
olvasható

—

—

—

Csak
olvasható

—

—

—

Csak
olvasható

—

—

Kedvezményes díjszabású elektromos áram
Kedvezményes díjszabású elektromos
áram

A berendezés információinak megjelenítése
00

A szoftververzió megjelenítése

01

Az EEPROM verziójának megjelenítése

02

A berendezés modellazonosítójának
megjelenítése
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Dátum

Célhőmérséklet automatikus kiszámítása

01
E

Alapértelmezettől eltérően megadott helyszíni
beállítások
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11. Utolsó ellenőrzés és próbatüzem

12. Karbantartás és szerelés

11.1. Utolsó ellenőrzés

A berendezés optimális működésének biztosítására rendszeres
időközönként ellenőrizni kell az egységet és a helyszíni huzalozást.

A berendezés bekapcsolása előtt olvassa el a következőket:

VIGYÁZAT

■

■

Mindegyik vizsgálatot a helyi Daikin szerelőnek kell
elvégeznie, nem a felhasználónak.

■

Nem szabad a működés után közvetlenül
a vízcsövekhez érni, mivel forróak lehetnek. A kézen
égési sérülés keletkezhet. A sérülések elkerülése
érdekében meg kell várni, hogy a csövek normál
hőmérsékletre hűljenek, vagy megfelelő védőkesztyűt
kell viselni.

■

Ha az üzembe helyezés és minden szükséges beállítás készen
van, ellenőrizze, hogy le van-e csukva a berendezés összes
panelje. Ha nincs, akkor a nyílásokon benyúló személyek súlyos
sérülést szenvedhetnek a berendezés elektromos és felforrósodott
alkatrészei miatt.
A kapcsolódoboz szervizpanelét csak egy képesített villanyszerelő
nyithatja ki, javítási/karbantartási célból.

11.2. Próbaüzem

Az alábbi karbantartási feladatok elvégzéséhez

Üzembe helyezés után az üzembe helyezést végző szakembernek
kötelessége ellenőrizni az egység működését. Ennek érdekében
végre kell hajtani az alábbi eljárás szerinti próbaüzemet. Az egység
helyes működését bármikor lehet ellenőrizni.

■

INFORMÁCIÓ
A berendezés első indításakor (a kompresszor működésének
első 48 órájában) előfordulhat, hogy a berendezés zajszintje
magasabb a műszaki adatokban megadottnál. Ez nem
rendellenesség.

Tényleges hőmérsékletek és tényleges vízáramlás
megjelenítése

el kell távolítani a hőszivattyú modul elülső díszítőlemezét.
Lásd ábra 5, de fordított sorrendben kövesse a lépéseket.
(az elülső díszítőlemez levételéhez távolítsa el a 2 alsó csavart.)

■

el kell távolítani a használati melegvíz-tartály elülső
díszítőlemezét,
lásd: ábra 6, de fordított sorrendben kövesse a lépéseket.
(az elülső díszítőlemez levételéhez távolítsa el a 2 alsó csavart,
majd emelje le a panelt.)

12.1. Karbantartási munkák
VIGYÁZAT: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

1

2

Nyomja meg a ba gombot 5 másodpercig.
Megjelenik a b ikon és a hőszivattyúból kilépő víz hőmérséklete.
A l ikon villog.

Mielőtt a karbantartási vagy szerelési munkákat
elkezdi, mindig ellenőrizze, hogy az áramforráspanelen
a hálózati megszakító le van-e kapcsolva, távolítsa el
a biztosítékokat, vagy kapcsolja vissza az egység
védőberendezéseit.

■

Az elektromos alkatrészekhez az áramtalanítás után még
10 percig ne érjen hozzá, mert azok nagyfeszültséget
adhatnak le.

■

Ügyeljen arra, hogy az elektromos doboz egyes
részei felforrósodhatnak.

■

Ügyeljen arra, hogy ne érintsen meg vezető részeket.

■

Az egységet nem szabad bő vízzel lemosni! Ez
áramütést vagy tüzet okozhat.

A pi és a pj gombbal megjeleníthető:
•
•
•
•

•
3

■

A környezeti hőmérséklet (a u ikon villog).
Jelzőkód: 001.
A hőszivattyúba belépő víz hőmérséklete.
Jelzőkód: 002.
A hőszivattyúból kilépő víz hőmérséklete.
Jelzőkód: 003.
A használati melegvíz-tartály tényleges hőmérséklete
(a w ikon villog).
Jelzőkód: 004.
A vízkörben lévő tényleges vízáramlás (a é ikon villog).
Jelzőkód: 005.

Az üzemmódból való kilépéshez nyomja meg újra a ba gombot.
Ha nem nyomnak meg gombot, a távirányító 10 másodperc
múlva kilép a kijelzés módból.

TÁJÉKOZTATÁS: A biztonság kedvéért!
A PCB-panel védelme érdekében szerelés előtt érintsen
meg egy fém alkatrészt (például az elzárószelepet) kézzel,
hogy levezesse a teste elektrosztatikus töltését.

Eljárás a használativíz-melegítés esetében
1

Kijelzés üzemmódban olvassa le a távirányítóról a használati
melegvíz-tartály vízhőmérsékletét. Lásd "Tényleges hőmérsékletek
és tényleges vízáramlás megjelenítése" 22 oldal.

2

Nyomja meg a Y gombot.

3

Állítsa a vízhőmérsékletet magas célhőmérsékletre. Ellenőrizze,
hogy a p időszabályozó ikon nem jelenik-e meg.
Megjelenik a w ikon.

4

Hagyja a berendezést 20 percig működni, majd olvassa le megint
a távirányítóról a használati melegvíz-tartály vízhőmérsékletét.

5

Ha a rendszer eléri a tartály betárolási hőmérsékletét, az
üzemmód leáll.
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12.2. Ellenőrzések

12.4. Leeresztés

A leírt ellenőrzéseket legalább évente el kell végeznie egy
szakembernek.

Kövesse a következő lépéseket a használati melegvíz-tartály
leeresztéséhez:

1

Nyomáscsökkentő szelep (nem tartozék)

1

Kapcsolja ki a tápellátást.

■ Ellenőrizze a nyomáscsökkentő szelep működését.

2

Zárja el a helyszínen felszerelt hidegvíz-ellátószelepet.

3

Nyissa meg a melegvíz-csapokat.

4

Nyissa meg a helyszínen felszerelt leeresztőszelepet.

■ Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott elvezetőcsövek továbbra
is megfelelnek-e a "Csatlakoztassa a nyomáscsökkentő
szelepet (nem tartozék) és a leeresztőt" 9 oldal című
fejezetben szereplő követelményeknek.
2

3

4

Ha nyomáscsökkentő szelep (nem tartozék) van felszerelve

FIGYELMEZTETÉS

A helyi időjárási feltételektől függően szükség lehet a szelep
éves vizsgálatára

A használati melegvíz-tartály alján kis mennyiségű víz
marad. Ha le kell engedni ezt a vizet, használja a vizsgálati
nyílást.

Ha szabályozó nyomáscsökkentő szelep (nem tartozék) vagy
tágulási tartály van felszerelve
A helyi időjárási feltételektől függően szükség lehet a szelep
vagy a tágulási tartály éves vizsgálatára.

13. Hibaelhárítás

Beltéri egység kapcsolódoboza

Ez a fejezet hasznos információkat tartalmaz a berendezés működése
során esetleg fellépő problémák felderítésével és kiküszöbölésével
kapcsolatban.

■ Először távolítsa el a hőszivattyú modul elülső díszítőlemezét
(lásd: ábra 5, de fordított sorrendben kövesse a lépéseket),
majd távolítsa el a használati melegvíz-tartály elülső lemezét
(lásd: ábra 6, de fordított sorrendben kövesse a lépéseket).
■ Vizsgálja át alaposan a kapcsolódobozt, nincsenek-e látható
hibái, például meglazult csatlakozások vagy sérült kábelek.
5

Szivárgás ellenőrzése
Alaposan vizsgálja át a hőszivattyút és a tartály modult, és
nézze meg, hogy szivárog-e víz.

6

7

Ezeket a hibaelhárítási és javítási tevékenységeket csak egy helyi
Daikin szerelő végezheti el.

13.1. Általános irányelvek
A hibaelhárítás megkezdése előtt vizsgálja át alaposan az egységet,
nincsenek-e látható hibái, például meglazult csatlakozások vagy
sérült kábelek.

Szivattyú sebessége

VESZÉLY: áramütés

Biztosítsa, hogy a szivattyú sebessége a III helyzetben legyen.
Ellenőrizze, hogy a vízáramlás a tartományban van-e (5 és
6 l/perc között). Ezen értékek eléréséhez lásd: "Tényleges
hőmérsékletek és tényleges vízáramlás megjelenítése" 22 oldal.

Mielőtt megvizsgálná a berendezés kapcsolódobozát,
mindig ellenőrizze, hogy a berendezés főkapcsolója le
van-e kapcsolva.

Elvezető csatlakozása
Biztosítsa, hogy ne akadályozza szennyeződés az elvezető
csatlakozását az egység hátulján.

12.3. Vízkőlerakódás eltávolítása
A vízminőségtől és a beállított hőmérséklettől függően vízkő
rakódhat le a hőcserélőn, a hőszivattyú modul belsejében, és ez
korlátozhatja a hőcserét. Ha vízkőtleníteni kell a hőcserélőt, egy
figyelmeztető üzenet jelenik meg a távirányítón.
- Az első üzenet akkor jelenik meg, amikor a vízáramlás
3 l/perc érték alá esik. Az egység továbbra is működik,
de jelzést (7E hibakódot) adott.
- Ha a vízáramlás 1 l/perc érték alá csökken, az egység leáll,
és a 7H hibakód jelenik meg. A rendszert kézzel kell
újraindítani és javítási intézkedéseket kell végezni.

Ha egy biztonsági eszköz bekapcsolt, állítsa le a berendezést, és
derítse ki, hogy miért aktiválódott a biztonsági eszköz, mielőtt azt
kikapcsolná. A biztonsági eszközöket semmilyen körülmények között
nem szabad kiiktatni, vagy a gyári beállítástól eltérő értékre állítani.
Ha a probléma okát nem tudja kideríteni, hívja fel a helyi
márkaképviseletet.

13.2. Az egység felnyitása
Az egység kinyitásának módjáért lásd: "Karbantartás és szerelés"
22 oldal.

VIGYÁZAT
Vízkőtlenítéskor biztosítani kell, hogy a vízminőség
továbbra is megfeleljen a "Vízminőség" 8 oldal című
szakaszban szereplő követelményeknek.
A vízkőtlenítésről részleteket a szerelési kézikönyvben talál.

Szerelési kézikönyv
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6 jelenség: Egyes gombok megnyomásakor a "n" üzenet
jelenik meg

13.3. Általános jelenségek
1 jelenség: A berendezés be van kapcsolva (a Y LED világít), de a hűtés
nem kielégítő.
Lehetséges okok

Teendő

A hőmérséklet-beállítás nem
megfelelő.

Ellenőrizze a vezérlőegységben,
hogy mi a célhőmérséklet.

A vízáramlás túl lassú.

• Ellenőrizze, hogy a vízkör
elzárószelepei ki vannak-e nyitva
teljesen.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e levegő
a rendszerben (légtelenítsen,
ha kell).
• Ellenőrizze, hogy nem sérült-e
a helyszínen felszerelt tágulási
tartály.
• ellenőrizze, hogy a szivattyú
sebességbeállítása a III pozícióban
van-e.

Teljesítménycsökkenés

Ellenőrizze, hogy nem túl meleg
helyen (>35°C) vagy nem túl hideg
helyen (<2°C) van-e elhelyezve az
egység.

Lehetséges okok

Légtelenítsen.

Túl alacsony a szivattyúbemeneten
a víznyomás.

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e
a helyszínen felszerelt
nyomáscsökkentő szelep
nyomásának beállítása.

Ellenőrizze, hogy a vízkör
elzárószelepei ki vannak-e
nyitv teljesen.

A szűrő eltömődött (pl. a melegvízcsap szűrője).

Kapcsolja ki a vízellátást, vegye
ki és tisztítsa meg a szűrőt.

A helyszínen felszerelt hidegvízbemenet nyomáscsökkentő szelepe
nincs megfelelően felszerelve.

Ellenőrizze és szükség esetén
igazítsa újra.

8 jelenség: A melegvíz-csapokból kilépő víz hideg
Lehetséges okok

A hőszivattyú nem működik.

Lehetséges okok

Teendő
Cserélje ki a tágulási tartályt.

Ellenőrizze a hőszivattyú modul
működését. Lásd az egységhez
mellékelt kézikönyvet.
Ha hibát sejt, értesítse a helyi
márkaképviseletet.

9 jelenség: Szakaszos vízelvezetés

4 jelenség: Szivárog a víznyomáscsökkentő szelep
Lehetséges okok

Teendő
• Ellenőrizze és keresse meg
a kioldás okát, majd használja
az alaphelyzetbe állító gombot.
• Ellenőrizze, hogy a termisztor
megfelelően van-e felszerelve
a hőszivattyú modul
termisztorfoglalatába.

Eljárás: vegye le az elülső lemezt
és a szigetelést, és cserélje le vagy
javítsa meg az érzékelőt.

3 jelenség: Kinyit a víznyomáscsökkentő szelep

A helyszínen felszerelt tágulási
tartály sérült.

Teendő

A fő vízellátás ki van kapcsolva.

Teendő

Levegő van a rendszerben.

Teendő
Módosítani kell a "felhasználói
jogosultsági szint" helyszíni
beállítást [3-01], lásd: "Helyszíni
beállítások" 14 oldal.

7 jelenség: Nincs vízáramlás a melegvíz-csapokból

A használati melegvíz-tartályban
található hőmegszakítót működtette

2 jelenség: A szivattyú zajos (kavitáció)
Lehetséges okok

Lehetséges okok
Az érvényes jogosultsági szint
magasabb, mint amivel
a felhasználó rendelkezik,
ezért a gomb nem használható.

Lehetséges okok
Teendő

Hidegvíz-bemenet nyomása.

Ellenőrizze a nyomáscsökkentő
szelepet.

A helyszínen felszerelt
nyomáscsökkentő szelep nem
működik megfelelően.

Ellenőrizze a nyomáscsökkentő
szelep működését – fordítsa a
szelepen lévő piros gombot az
óramutató járásával ellentétes
irányba:

Teendő

Hővezérlési hiba (a víz forró lesz).

Értesítse a helyi márkaképviseletet.

A helyszínen felszerelt tágulási
tartály sérült.

Cserélje ki a tágulási tartályt.

• Ha nem hallani kattanó hangot,
jelezze a helyi márkaképviseletnek.
• Ha nem áll el a kiömlő víz, akkor
először zárja el a vízbemeneten és
a vízkimeneten az elzárószelepeket,
majd értesítse a helyi
márkaképviseletet.

Valamilyen szennyeződés zárja el
a víznyomáscsökkentő szelepet.

Ellenőrizze a nyomáscsökkentő
szelep működését – fordítsa
a szelepen lévő piros gombot
az óramutató járásával
ellentétes irányba:
• Ha nem hallani kattanó hangot,
jelezze a helyi márkaképviseletnek.
• Ha nem áll el a kiömlő víz, akkor
először zárja el a vízbemeneten és
a vízkimeneten az elzárószelepeket,
majd értesítse a helyi
márkaképviseletet.

5 jelenség: Koszos víz
Lehetséges okok
Koszos víz
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Teendő
Öblítse le vagy tisztítsa meg a
használati melegvíz-tartályt, ha egy
ideig nem használta. Előfordulhat,
hogy a vízben lévő részecskék
lerakódnak a tartály aljára. Ha
ez a lerakódás elég vastaggá
válik, beléphet a vízkivezetésbe
és beszennyezheti a meleg vizet.
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13.4. Hibakódok

Hiba
kód

Ha egy biztonsági eszköz bekapcsol, akkor a kezelőfelület LED-je
villog, és megjelenik rajta egy hibakód.

A hiba oka

Teendő

EC

A használati meleg víz
hőmérséklete túl magas (>80°C)

• Ellenőrizze, hogy az elektromos
segédfűtőelem védőreléje nem
zárta-e az áramkört.
• Ellenőrizze, hogy a használati
meleg víz hőmérséklet-érzékelő
termisztora jó értéket jelez-e.

F3

Túl magas a kilépő hőmérséklet

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

H0

A kompresszorrendszer
érzékelőjének rendellenessége

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

H6

A helyzetérzékelő
rendellenessége

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

H9

Környezeti hőmérséklet
termisztorhibája (a környezeti
hőmérséklet termisztora hibás)

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

HC

A használati meleg víz
termisztor hibás

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

J3

A kilépő cső termisztora hibás

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

J6

Spirálcsőtermisztor
eljegesedés hiba

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

L3

Elektromos alkatrész hiba

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

L4

Elektromos alkatrész hiba

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

L5

Elektromos alkatrész hiba

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

P4

Elektromos alkatrész hiba

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

U0

Hűtőközeg hiba (hűtőközegszivárgás)

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

U2

Hálózati áramköri
feszültség hiba

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

U4

Kommunikációs hiba

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

U5

Kommunikációs hiba

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

UA

Kommunikációs hiba

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

Az alábbi táblázat tartalmazza a jelzett hibákat és a hozzájuk tartozó
teendőket.
A Y gomb megnyomásával állítsa alaphelyzetbe a biztonsági
eszközt.
Ha a biztonsági berendezést nem sikerül így alaphelyzetbe állítani,
forduljon a helyi márkaképviselethez.
Hiba
kód

80

81

7E

7H

A hiba oka

Teendő

A belépő víz hőmérsékletérzékelő termisztora
meghibásodott (a belépő víz
termisztora nem működik)

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

A kilépő víz hőmérsékletérzékelő termisztora
meghibásodott (a kilépő víz
hőmérséklet-érzékelő nem
működik)

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

Vízkőlerakódási hiba

Ez az első jelzés, hogy az
egység vízkőtlenítésére van
szükség. Az egység azonban
továbbra is biztosít meleg vizet.
Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

Áramlási hiba (a vízáramlás
lassú vagy megállt; a szükséges
minimális vízáramlás 1 l/perc)

• Ellenőrizze, hogy a berendezés
az üzemi tartományban
működik-e (lásd
"Hulladékelhelyezési
követelmények" 26 oldal).
• Lásd még: "Víz betöltése"
9 oldal.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e levegő
a rendszerben (légtelenítsen,
ha kell).
• Ellenőrizze a nyomásmérőn,
hogy van-e elég víznyomás.
A víznyomás helyes értéke
>1 bar (hideg vízzel).
• Ellenőrizze, hogy nem sérült-e
a tágulási tartály.
• Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki
a szivattyú biztosítéka (FU2) és
a PCB-panel biztosítéka (FU1).
• Vízkőtlenítse a rendszert.

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.
• Ellenőrizze, hogy a
szivattyúsebesség kiválasztása
a III helyzetben legyen.

14. Fontos információk a használt
hűtőközeggel kapcsolatban
Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz,
melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik. Ne eresszen gázokat a
légtérbe.

A1

Hibás PCB-panel (A1P)

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

Hűtőközeg típusa:

R140A

A5

Túl magas a hűtőközeg
hőmérséklete (amit az R4T mért)

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

GWP(1) érték:

1975

(1)

AC

Nyitva van a segédfűtőelem
hővédője

Állítsa alaphelyzetbe a hővédőt
(a hővédő helyét lásd:
5.2. "A használati melegvíztartály modul áttekintése" on
page 4).

C4

A hőcserélő termisztora
meghibásodott (a hőcserélő
hőmérséklet-érzékelője nem
működik).

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

E1

Hibás PCB-panel (A3P, A4P)

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

E5

Aktiválódott a kompresszor
túlterhelés-védelme

Ellenőrizze, hogy a berendezés
az üzemi tartományban
működik-e (lásd "A berendezés
jellemzői" 26 oldal).
Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

E6

A kompresszor indítási hibája

Ellenőrizze, hogy a berendezés
az üzemi tartományban
működik-e (lásd "A berendezés
jellemzői" 26 oldal).
Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

E7

Akadályozott ventilátor
(a ventilátor mechanikusan
akadályozott)

Ellenőrizze, hogy a nem
rakódott-e szennyeződés
a ventilátorba. Ha ventilátor
nincsen eltorlaszolva, forduljon
a helyi márkaképviselethez.

E8

Túl magas bemeneti áram hibája

Értesítse a helyi
márkaképviseletet.

Szerelési kézikönyv
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GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming
Potential)
INFORMÁCIÓ
Előfordulhat, hogy az egyes fluortartalmú, üvegházhatást
okozó gázokra vonatkozó EU szabályozás nemzeti
változata miatt meg kell adni a megfelelő hivatalos nemzeti
nyelvet az egységen. Ezért az egységhez mellékelve van
egy fluorozott üvegházhatású gázokra figyelmeztető több
nyelvű címke.
Felragasztással kapcsolatos utasítások:

Távolítsa el a megfelelő nyelvű címkét a fluorozott
üvegházhatású gázokra figyelmeztető többnyelvű címkéről
(lásd: "Tartozékok" 3 oldal), és ragassza a megfelelő angol
nyelvű szövegekre a telepítés helyén legkönnyebben
elérhető adattáblán.

EKHVWQ002AAV3 + EKHHS200+260AA1V3

Használati meleg víz hőszivattyúja
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15. Hulladékelhelyezési követelmények
Az egység szétszerelését és az alkatrészek kezelését a vonatkozó
helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően kell végezni.

16. A berendezés jellemzői
16.1. EKHVWQ002AAV3 műszaki adatai
Névleges teljesítmény
A készülékház anyaga
Méret M x Sz x Mélys.
Tömeg

2,5
Felületkezelt fémlemez
730 x 600 x 607

(kW)

(mm)

• csomagolással

(kg)

• csomagolás nélkül

(kg)

74
63

Csatlakozások
Gyors csatlakozó
leeresztőszelep

• vízbemenet/-kimenet
• vízelvezetés

Szivattyú
AC motor
III pozíció
47 dBA
1

• típus
• Sebességfokozat sz.
(dBA)
Hangnyomásszint(a)
(l)
Vízfeltöltés mennyisége
(°C)
Működési tartomány –
víz oldal
Működési tartomány – környezeti
levegő

• használati meleg víz

35~75(b)

+2~+35(c)

(°C)

(a) A berendezés előtt 1 m távolságra (nyílt térben)
(b) A 60°C fölötti hőmérsékletek a segédfűtőelemmel érhetők el.
(c) helyszíni beállítás

16.2. EKHVWQ002AAV3 elektromos jellemzői
Fázis
Frekvencia
Feszültségtartomány

1N~
50

(Hz)

• minimum

(V)

• maximum

(V)

Feszültségingadozás
Maximális üzemi áram
Ajánlott külső biztosíték

(A)

220
240
–10%/+6%
17,4
20

(A)

16.3. EKHHS200+260AA1V3 adatai
EKHHS200

Tárolási kapacitás
Anyag
Teljes méret – Ma x Sz x Mé
Csatlakozások
Vizsgálati nyílás
Tömeg (üres)

(l)

(mm)

(mm)
(kg)

Felszerelés
Használati melegvíz-tartály
maximális nyomása
Maximális elsődleges üzemi
nyomás (fűtési oldal)
Használati meleg víz
maximális hőmérséklete
Segédfűtőelem

(bar)
(bar)
(°C)

• Tápfeszültség
• Folyó áram
• Teljesítmény

(A)
(kW)

EKHHS260

200
260
Rozsdamentes acél
1235 x 600 x 695 1510 x 600 x 695
G 1/2" MBSP(a)
41-es kulcs
57
66
Az EKHVWQ002AAV3
elem tetején(b)
10
10
75

230 V 50 Hz 1~
7
1,5

(a) MBSP = Male British Standard Pipe (BSP fiú)
(b) A hőszivattyú modul melletti padlóra állításhoz az EKFMHHSAA készletre van
szükség.
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