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UE – Declaración de conformidad sobre seguridad
UE – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
ΕΕ – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφάλεια
UE – Declaração de conformidade relativa à segurança

following the provisions of:
gemäß den Bestimmungen in:
conformément aux dispositions de:
volgens de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le disposizioni di:
σύμφωνα με τις προβλέψεις των:
seguindo as disposições de:
в соответствии с положениями:

10
11
12
13
14
15
16
17
18

under iagttagelse af:
enligt bestämmelserna för:
i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen säännöksiä:
za dodržení ustanovení:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami:
urmând prevederile:

19
20
21
22
23
24
25

v skladu z določbami:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
vadovaujantis šio dokumento nuostatomis:
atbilstoši šādu standartu prasībām:
nasledovnými ustanoveniami:
şu standartların hükümlerine:

01
02
03
04
05
06
07

as amended,
in der jeweils gültigen Fassung,
telles que modifiées,
zoals gewijzigd,
en su forma enmendada,
e successive modifiche,
όπως έχουν τροποποιηθεί,

EN 60335-2-40,

08
09
10
11
12
13

conforme emendado,
в действующей редакции,
som tilføjet,
med tillägg,
med foretatte endringer,
sellaisina kuin ne ovat muutettuina,

12 er i overensstemmelse med følgende direktiv(er) eller forskrift(er),
17
forutsatt at produktene brukes i henhold til våre instruksjoner:
13 ovat seuraavien direktiivien tai asetusten mukaisia, edellyttäen että
18
tuotteita käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 jsou ve shodě s následujícími směrnicemi nebo předpisy za předpokladu,
že tyto výrobky jsou používány v souladu s našimi pokyny:
19
15 u skladu sa sljedećom direktivom(ma) ili odredbom(a), uz uvjet da se
proizvodi koriste sukladno našim uputama:
20
16 megfelelnek az alábbi irányelv(ek)nek vagy egyéb szabályozás(ok)nak,
ha a termékeket előírás szerint használják:

17
18
19
20
21
22
23
24
25

EU – Varnostna izjava o skladnosti
EÜ – Ohutuse vastavusdeklaratsioon
ЕС – Декларация за съответствие за безопасност

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 10th of January 2022

ЕС – Декларация за съответствие за безопасност
ES – Drošības atbilstības deklarācija
EÚ – Vyhlásenie o zhode Bezpečnosť
AB – Güvenlik uygunluk beyanı

14
15
16
17
18
19

v platném znění,
kako je izmijenjeno amandmanima,
és módosításaik rendelkezéseit,
z późniejszymi zmianami,
cu amendamentele respective,
kakor je bilo spremenjeno,

spełniają wymogi następujących dyrektyw lub rozporządzeń, pod
warunkiem że produkty używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
sunt în conformitate cu următoarele directive sau regulamente, cu
condiția ca produsele să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile
noastre:
v skladu z naslednjo direktivo(-ami) ali predpisom(-i) pod pogojem, da se
izdelki uporabljajo v skladu z našimi navodili:
vastavad järgmise (järgmiste) direktiivi(de) ja määruse (määruste)
nõuetele, tingimusel, et neid kasutatakse vastavuses meie juhistele:

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

koos muudatustega,
с техните изменения,
ir jos tolesnes redakcijas,
ar grozījumiem,
v poslednom platnom vydaní,
değiştirildiği şekliyle,
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20
21
22
23
24
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21 са в съответствие със следната директива(и) или регламент(и), при
условие че продуктите се използват в съответствие с нашите
инструкции:
22 atitinka toliau nurodytas direktyvas arba reglamentus, su sąlyga, kad
gaminiai bus eksploatuojami laikantis mūsų instrukcijų:
23 atbilst šādām direktīvām vai regulām, ja vien šie izstrādājumi tiek lietoti
saskaņā ar mūsu instrukcijām:
24 sú v zhode s nasledujúcou(imi) smernicou(ami) alebo predpisom(mi) za
predpokladu, že sa výrobky používajú v zhode s našimi pokynmi:
25 talimatlarımız doğrultusunda kullanılması koşuluyla aşağıdaki direktife/
direktiflere veya yönetmeliğe/yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder:

deklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że produkty, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că produsele la care se referă această declarație:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so izdelki, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma vastutusel, et tooted, mille kohta käesolev deklaratsioon kehtib:
декларира на своя отговорност, че продуктите, за които се отнася тази декларация:
savo išskirtine atsakomybe pareiškia, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija taikoma:
ar pilnu atbildību apliecina, ka izstrādājumi, uz kuru attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tek sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, bu beyanın ilgili olduğu ürünlerin:

EU – Izjava o sukladnosti za sigurnost
EU – Biztonsági megfelelőségi nyilatkozat
UE – Deklaracja zgodności z wymogami bezpieczeństwa
UE – Declarație de conformitate de siguranță

заявляет, исключительно под свою ответственность, что продукция, к которой относится настоящее заявление:
erklærer som eneansvarlig, at produkterne, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att produkterna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at produktene som er underlagt denne erklæringen:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat tuotteet:
prohlašuje na svou plnou odpovědnost, že výrobky, ke kterým se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su proizvodi na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a termékek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

EU – Samsvarserklæring for sikkerhet
EU – Turvallisuuden vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU – Bezpečnostní prohlášení o shodě

01 * as set out in <A> and judged positively by <B> according to the
06 * delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> secondo
11 * enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>.
16 * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány 21 * както е изложено в <A> и оценено положително от <B> съгласно
Certificate <C>.
il Certificato <C>.
** i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt intygats
szerint.
Сертификата <C>.
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by ** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato positivamente
av <E> (Fastsatt modul <F>). <G>. Riskkategori <H>. Se även nästa
** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E> igazolta ** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и оценено
<E> (Applied module <F>). <G>. Risk category <H>. Also refer to next
da <E> (Modulo <F> applicato). <G>. Categoria di rischio <H>. Fare
sida.
a megfelelést (alkalmazott modul: <F>). <G>. Veszélyességi kategória
положително от <E> (Приложен модул <F>). <G>. Категория риск
page.
riferimento anche alla pagina successiva.
12 * som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B>
<H>. Lásd még a következő oldalon.
<H>. Вижте също на следващата страница.
02 * wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß
07 * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα με
ifølge Sertifikat <C>.
17 * zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B> i
22 * kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Zertifikat <C>.
το Πιστοποιητικό <C>.
** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og gjennom
Świadectwem <C>.
Sertifikatą <C>.
** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und von <E>
** όπως προσδιορίζεται στο Αρχείο Τεχνικής Κατασκευής <D> και κρίνεται
positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>). <G>. Risikokategori
** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
(Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet. <G>. Risikoart <H>.
θετικά από το <E> (Χρησιμοποιούμενη υπομονάδα <F>). <G>.
<H>. Se også neste side.
opinią <E> (Zastosowany moduł <F>). <G>. Kategoria zagrożenia <H>.
(taikomas modulis <F>). <G>. Rizikos kategorija <H>. Taip pat žiūrėkite ir
Siehe auch nächste Seite.
Κατηγορία επικινδυνότητας <H>. Ανατρέξτε επίσης στην επόμενη σελίδα. 13 * jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on hyväksynyt
Patrz także następna strona.
kitą puslapį.
03 * tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> conformément 08 * tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B>
Sertifikaatin <C> mukaisesti.
18 * aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B> în conformitate cu 23 * kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā
au Certificat <C>.
de acordo com o Certificado <C>.
** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on hyväksynyt
Certificatul <C>.
ar sertifikātu <C>.
** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé
** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e com o
(Sovellettu moduli <F>). <G>. Vaaraluokka <H>. Katso myös seuraava
** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D> şi apreciate ** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam
positivement par <E> (Module appliqué <F>). <G>. Catégorie de risque
parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>). <G>. Categoria de risco
sivu.
pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>). <G>. Categorie de risc <H>.
lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>). <G>. Riska kategorija <H>. Skat. arī
<H>. Se reporter également à la page suivante.
<H>. Consultar também a página seguinte.
14 * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu
Consultaţi de asemenea pagina următoare.
nākošo lappusi.
04 * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> overeenkomstig 09 * как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B>
s osvědčením <C>.
19 * kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu
24 * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
Certificaat <C>.
согласно Свидетельству <C>.
** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně
s certifikatom <C>.
s osvedčením <C>.
** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en
** как указано в Досье технического топкования <D> и в соответствии
zjištěno <E> (použitý modul <F>). <G>. Kategorie rizik <H>.
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E> (Uporabljen ** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
in orde bevonden door <E> (Toegepaste module <F>). <G>.
с положительным решением <E>
Viz také následující strana.
modul <F>). <G>. Kategorija tveganja <H>. Glejte tudi na naslednji
posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>). <G>. Kategória nebezpečia <H>.
Risicocategorie <H>. Zie ook de volgende pagina.
(Прикладной модуль <F>). <G>. Категория риска <H>. Также
15 * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B> prema
strani.
Viď tiež nasledovnú stranu.
05 * como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B>
смотрите следующую страницу.
Certifikatu <C>.
20 * nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B> järgi vastavalt 25 * <A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B> tarafından olumlu
de acuerdo con el Certificado <C>.
10 * som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til Certifikat <C>. ** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno
sertifikaadile <C>.
olarak değerlendirildiği gibi.
** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D>
** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet af
ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>). <G>. Kategorija
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks kiidetud
** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <E> tarafından
y juzgado positivamento por <E> (Modulo aplicado <F>). <G>. Categoría
<E> (Anvendt modul <F>). <G>. Risikoklasse <H>. Se også næste side.
opasnosti <H>. Također pogledajte na slijedećoj stranici.
<E> järgi (lisamoodul <F>). <G>. Riskikategooria <H>. Vaadake ka
olumlu olarak (Uygulanan modül <F>) değerlendirilmiştir. <G>.
de riesgo <H>. Consulte también la siguiente página.
järgmist lehekülge.
Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki sayfaya bakın.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*
Pressure Equipment 2014/68/EU**

01 are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided 05
that the products are used in accordance with our instructions:
02 folgender/n Richtlinie/n oder Vorschrift/en entsprechen, vorausgesetzt, 06
dass diese gemäß unseren Instruktionen verwendet werden:
03 sont conformes à la/aux directive(s) ou règlement(s) suivant(s), à
07
condition que les produits soient utilisés conformément à nos
instructions:
04 in overeenstemming zijn met de volgende richtlijn(en) of verordening(en), 08
op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:

09
10
11
12
13
14
15
16

ЕС – Заявление о соответствии требованиям по
безопасности
EU – Sikkerheds-overensstemmelseserklæring
EU – Konformitetsdeklaration för säkerhet

están en conformidad con la(s) siguiente(s) directiva(s) o reglamento(s), 09 отвечает требованиям упомянутых ниже директив или нормативных
siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones:
документов при условии эксплуатации данной продукции в
sono conformi alle direttive o ai regolamenti seguenti, a patto che i
соответствии с нашими инструкциями:
prodotti vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
10 overholder bestemmelserne i følgende direktiv(er) eller bestemmelse(r),
συμμορφώνονται με την(ις) ακόλουθη(ες) οδηγία(ες) ή κανονισμό(ούς),
forudsat at produkterne anvendes i overensstemmelse med vores
υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
instruktioner:
οδηγίες μας:
11 uppfyller följande direktiv eller föreskrift(er), under förutsättning att
estão em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s) ou
produkterna används i enlighet med våra instruktioner:
regulamento(s), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com
as nossas instruções:

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
erklärt in alleinige Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia esta declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει βάσει της αποκλειστικής της ευθύνης ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

EWSAH06DA9W,
EWSAX06DA9W,

01
02
03
04
05
06
07
08

Daikin Europe N.V.

EU – Safety declaration of conformity
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung
UE – Déclaration de conformité de sécurité
EU – Conformiteitsverklaring veiligheid

3P570461-3D

05
06
07

continuación de la página anterior:
continua dalla pagina precedente:
συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα:

12
13
14

nastavak s prethodne stranice:
folytatás az előző oldalról:
ciąg dalszy z poprzedniej strony:
continuarea paginii anterioare:

19
20
21
20
21
22
23
24
25

14 Název a adresa informovaného orgánu, který vydal pozitivní posouzení 19
shody se směrnicí o tlakových zařízeních: <Q>
15 Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je donijelo pozitivnu prosudbu o 20
usklađenosti sa Smjernicom za tlačnu opremu: <Q>
16 A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek való
21
megfelelőséget igazoló bejelentett szervezet neve és címe: <Q>
17 Nazwa i adres Jednostki notyfikowanej, która wydała pozytywną opinię
dotyczącą spełnienia wymogów Dyrektywy dot. Urządzeń Ciśnieniowych: 22
<Q>
18 Denumirea şi adresa organismului notificat care a apreciat pozitiv
23
conformarea cu Directiva privind echipamentele sub
presiune: <Q>

22
23
24
25

ankstesnio puslapio tęsinys:
iepriekšējās lappuses turpinājums:
pokračovanie z predchádzajúcej strany:
önceki sayfadan devam:

ЕС – Декларация за съответствие за безопасност
ES – Drošības atbilstības deklarācija
EÚ – Vyhlásenie o zhode Bezpečnosť
AB – Güvenlik uygunluk beyanı

Ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenil 24 Názov a adresa certifikačného úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so
združljivost z Direktivo o tlačni opremi: <Q>
smernicou pre tlakové zariadenia: <Q>
Teavitatud organi, mis hindas Surveseadmete Direktiiviga ühilduvust
25 Basınçlı Teçhizat Direktifine uygunluk hususunda olumlu olarak
positiivselt, nimi ja aadress: <Q>
değerlendiren Onaylanmış kuruluşun adı ve adresi: <Q>
Наименование и адрес на упълномощения орган, който
се е произнесъл положително относно съвместимостта
<Q> VINÇOTTE nv
с Директивата за оборудване под налягане: <Q>
Atsakingos institucijos, kuri davė teigiamą sprendimą pagal slėginės
Jan Olieslagerslaan 35
įrangos direktyvą pavadinimas ir adresas: <Q>
1800 Vilvoorde, Belgium
Sertifikācijas institūcijas, kura ir devusi pozitīvu slēdzienu par atbilstību
Spiediena lekārtu Direktīvai, nosaukums un
adrese: <Q>

41.7 bar

<P>

63 °C

<M> TSmax

R32

–28 °C

TSmin

<L>

<N>

41.7 bar

<K> PS

24 ∙ Maximálny povolený tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimálna/maximálna povolená teplota (TS*):
* TSmin: Minimálna teplota na nízkotlakovej strane: <L> (°C)
* TSmax: Nasýtená teplota korešpondujúca s maximálnym povoleným
tlakom (PS): <M> (°C)
∙ Chladivo: <N>
∙ Nastavenie tlakového poistného zariadenia: <P> (bar)
∙ Výrobné číslo a rok výroby: nájdete na výrobnom štítku modelu
25 ∙ İzin verilen maksimum basınç (PS): <K> (bar)
∙ İzin verilen minimum/maksimum sıcaklık (TS*):
* TSmin: Düşük basınç tarafındaki minimum sıcaklık: <L> (°C)
* TSmax: İzin verilen maksimum basınca (PS) karşı gelen doyma
sıcaklığı: <M> (°C)
∙ Soğutucu: <N>
∙ Basınç emniyet düzeninin ayarı: <P> (bar)
∙ İmalat numarası ve imalat yılı: modelin ünite plakasına bakın

Tooted, mille kohta käesolev deklaratsioon kehtib:
Проектниспецификациинапродуктите, закоитосеотнасядекларацията:
Toliau nurodytos gaminių dizaino specifikacijos, su kuriomis susieta ši deklaracija:
Šīs deklarācijas aptverto izstrādājumu specifikācijas:
Konštrukčné špecifikácie výrobkov, ktorých sa týka toto vyhlásenie:
Bu beyanın ilgili olduğu ürünlerin Tasarım Özellikleri:

nadaljevanje s prejšnje strani:
eelmise lehekülje järg:
продължение от предходната страница:

EU – Varnostna izjava o skladnosti
EÜ – Ohutuse vastavusdeklaratsioon
ЕС – Декларация за съответствие за безопасност

∙ Maksimalni dovoljeni tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimalna/maksimalna dovoljena temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura na nizkotlačni strani: <L> (°C)
* TSmax: Nasičena temperatura, ki ustreza maksimalnemu dovoljenemu
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Hladivo: <N>
∙ Nastavljanje varnostne naprave za tlak: <P> (bar)
∙ Tovarniška številka in leto proizvodnje: glejte napisno ploščico
∙ Maksimaalne lubatud surve (PS): <K> (bar)
∙ Minimaalne/maksimaalne lubatud temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimaalne temperatuur madalsurve küljel: <L> (°C)
* TSmax: Maksimaalsele lubatud survele (PS) vastav küllastunud
temperatuur: <M> (°C)
∙ Jahutusaine: <N>
∙ Surve turvaseadme seadistus: <P> (bar)
∙ Tootmisnumber ja tootmisaasta: vaadake mudeli andmeplaati
∙ Максимално допустимо налягане (PS): <K> (bar)
∙ Минимално/максимално допустима температура (TS*):
* TSmin: Минимална температура от страната на ниското налягане:
<L> (°C)
* TSmax: Температура на насищане, съответстваща на максимално
допустимото налягане (PS): <M> (°C)
∙ Охладител: <N>
∙ Настройка на предпазното устройство за налягане: <P> (bar)
∙ Фабричен номер и година на производство: вижте табелката
на модела
∙ Maksimalus leistinas slėgis (PS): <K> (bar)
∙ Minimali/maksimali leistina temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimali temperatūra žemo slėgio pusėje: <L> (°C)
* TSmax: Prisotinta temperatūra, atitinkamti maksimalų leistiną slėgį
(PS): <M> (°C)
∙ Šaldymo skystis: <N>
∙ Apsauginio slėgio prietaiso nustatymas: <P> (bar)
∙ Gaminio numeris ir pagaminimo metai: žiūrėkite modelio pavadinimo
plokštelę
23 ∙ Maksimālais pieļaujamais spiediens (PS): <K> (bar)
∙ Minimālā/maksimālā pieļaujamā temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimālā temperatūra zemā spiediena pusē: <L> (°C)
* TSmax: Piesātinātā temperatūra saskaņā ar maksimālo pieļaujamo
spiedienu (PS): <M> (°C)
∙ Dzesinātājs: <N>
∙ Spiediena drošības ierīces iestatīšana: <P> (bar)
∙ Izgatavošanas numurs un izgatavošanas gads: skat. modeļa
izgatavotājuzņēmuma plāksnītie

∙ Najveći dopušten tlak (PS): <K> (bar)
19
∙ Najniža/najviša dopuštena temperatura (TS*):
* TSmin: Najniža temperatura u području niskog tlaka: <L> (°C)
* TSmax: Standardna temperatura koja odgovara najvećem dopuštenom
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Rashladno sredstvo: <N>
∙ Postavke sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar)
∙ Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte natpisnu pločicu modela
∙ Legnagyobb megengedhető nyomás (PS): <K> (bar)
20
∙ Legkisebb/legnagyobb megengedhető hőmérséklet (TS*):
* TSmin: Legkisebb megengedhető hőmérséklet a kis nyomású oldalon:
<L> (°C)
* TSmax: A legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS) megfelelő
telítettségi hőmérséklet: <M> (°C)
∙ Hűtőközeg: <N>
∙ A túlnyomás-kapcsoló beállítása: <P> (bar)
∙ Gyártási szám és gyártási év: lásd a berendezés adattábláján
21
∙ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS): <K> (bar)
∙ Minimalna/maksymalna dopuszczalna temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura po stronie niskociśnieniowej: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura nasycenia odpowiadająca maksymalnemu
dopuszczalnemu ciśnieniu (PS): <M> (°C)
∙ Czynnik chłodniczy: <N>
∙ Nastawa ciśnieniowego urządzenia bezpieczeństwa: <P> (bar)
∙ Numer fabryczny oraz rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa modelu
∙ Presiune maximă admisibilă (PS): <K> (bar)
∙ Temperatură minimă/maximă admisibilă (TS*):
22
* TSmin: Temperatură minimă pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmax: Temperatură de saturaţie corespunzând presiunii maxime
admisibile (PS): <M> (°C)
∙ Agent frigorific: <N>
∙ Reglarea dispozitivului de siguranţă pentru presiune: <P> (bar)
∙ Numărul de fabricaţie şi anul de fabricaţie: consultaţi placa de identificare
a modelului

Tätä ilmoitusta koskevien tuotteiden rakennemäärittely:
Specifikace konstrukce výrobků, ke kterým se vztahuje toto prohlášení:
Specifikacije dizajna za proizvode na koje se ova izjava odnosi:
A jelen nyilatkozat tárgyát képező termékek tervezési jellemzői:
Specyfikacje konstrukcyjne produktów, których dotyczy deklaracja:
Specificațiile de proiectare ale produselor la care se referă această declarație:
Specifikacije tehničnega načrta za izdelke, na katere se nanaša ta deklaracija:
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16
17
18

EU – Izjava o sukladnosti za sigurnost
EU – Biztonsági megfelelőségi nyilatkozat
UE – Deklaracja zgodności z wymogami bezpieczeństwa
UE – Declarație de conformitate de siguranță

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Navn og adresse på bemyndiget organ, der har foretaget en positiv
bedømmelse af, at udstyret lever op til kravene i PED (Direktiv for
Trykbærende Udstyr): <Q>
Namn och adress för det anmälda organ som godkänt uppfyllandet av
tryckutrustningsdirektivet: <Q>
Navn på og adresse til det autoriserte organet som positivt bedømte
samsvar med direktivet for trykkutstyr (Pressure Equipment Directive):
<Q>
Sen ilmoitetun elimen nimi ja osoite, joka teki myönteisen päätöksen
painelaitedirektiivin noudattamisesta: <Q>

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 10th of January 2022

Nome e indirizzo dell’Ente riconosciuto che ha riscontrato la conformità 10
alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q>
Όνομα και διεύθυνση του Κοινοποιημένου οργανισμού που απεφάνθη
θετικά για τη συμμόρφωση προς την Οδηγία Εξοπλισμών υπό Πίεση: 11
<Q>
Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a 12
conformidade com a directiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>
Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего
положительное решение о соответствии Директиве об оборудовании 13
под давлением: <Q>

∙ Maks. tilladt tryk (PS): <K> (bar)
15
∙ Min./maks. tilladte temperatur (TS*):
* TSmin: Min. temperatur på lavtrykssiden: <L> (°C)
* TSmax: Mættet temperatur svarende til maks. tilladte tryk (PS): <M>
(°C)
∙ Kølemiddel: <N>
∙ Indstilling af tryksikringsudstyr: <P> (bar)
∙ Produktionsnummer og fremstillingsår: se modellens fabriksskilt
∙ Maximalt tillåtet tryck (PS): <K> (bar)
16
∙ Min/max tillåten temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatur på lågtryckssidan: <L> (°C)
* TSmax: Mättnadstemperatur som motsvarar maximalt tillåtet tryck (PS):
<M> (°C)
∙ Köldmedel: <N>
∙ Inställning för trycksäkerhetsenhet: <P> (bar)
∙ Tillverkningsnummer och tillverkningsår: se modellens namnplåt
∙ Maksimalt tillatt trykk (PS): <K> (bar)
∙ Minimalt/maksimalt tillatt temperatur (TS*):
17
* TSmin: Minimumstemperatur på lavtrykkssiden: <L> (°C)
* TSmax: Metningstemperatur i samsvar med maksimalt tillatt trykk (PS):
<M> (°C)
∙ Kjølemedium: <N>
∙ Innstilling av sikkerhetsanordning for trykk: <P> (bar)
∙ Produksjonsnummer og produksjonsår: se modellens merkeplate
∙ Suurin sallittu paine (PS): <K> (bar)
∙ Pienin/suurin sallittu lämpötila (TS*):
18
* TSmin: Alhaisin matalapainepuolen lämpötila: <L> (°C)
* TSmax: Suurinta sallittua painetta (PS) vastaava kyllästyslämpötila:
<M> (°C)
∙ Kylmäaine: <N>
∙ Varmuuspainelaitteen asetus: <P> (bar)
∙ Valmistusnumero ja valmistusvuosi: katso mallin nimikilpi
∙ Maximální přípustný tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimální/maximální přípustná teplota (TS*):
* TSmin: Minimální teplota na nízkotlaké straně: <L> (°C)
* TSmax: Saturovaná teplota odpovídající maximálnímu přípustnému
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Chladivo: <N>
∙ Nastavení bezpečnostního tlakového zařízení: <P> (bar)
∙ Výrobní číslo a rok výroby: viz typový štítek modelu

13
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16
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19

fortsettelse fra forrige side:
jatkoa edelliseltä sivulta:
pokračování z předchozí strany:

EU – Samsvarserklæring for sikkerhet
EU – Turvallisuuden vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU – Bezpečnostní prohlášení o shodě

Προδιαγραφές σχεδιασμού των προϊόντων με τα οποία σχετίζεται η δήλωση:
As especificações de projeto dos produtos a que esta declaração se aplica:
Проектныехарактеристикипродукции, ккоторойотноситсянастоящеезаявление:
Typespecifikationer for de produkter, som denne erklæring vedrører:
Designspecifikationer för de produkter som denna deklaration gäller:
Konstruksjonsspesifikasjoner for produktene som er underlagt denne erklæringen:

continuação da página anterior:
продолжение предыдущей страницы:
fortsat fra forrige side:
fortsättning från föregående sida:

01 Name and address of the Notified body that judged positively
06
on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>
02 Name und Adresse der benannten Stelle, die positiv unter Einhaltung der 07
Druckanlagen-Richtlinie urteilte: <Q>
03 Nom et adresse de l’organisme notifié qui a évalué positivement la
conformité à la directive sur l’équipement de pression: <Q>
08
04 Naam en adres van de aangemelde instantie die positief geoordeeld
heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <Q>
09
05 Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzgó positivamente el
cumplimiento con la Directiva en materia de Equipos de Presión: <Q>

07
08
09
10
11
12

08
09
10
11

ЕС – Заявление о соответствии требованиям по
безопасности
EU – Sikkerheds-overensstemmelseserklæring
EU – Konformitetsdeklaration för säkerhet

∙ Pressione massima consentita (PS): <K> (bar)
10
∙ Temperatura minima/massima consentita (TS*):
* TSmin: temperatura minima nel lato di bassa pressione: <L> (°C)
* TSmax: temperatura satura corrispondente alla pressione massima
consentita (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
∙ Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <P> (bar)
∙ Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla targhetta del
modello
11
∙ Mέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (PS): <K> (bar)
∙ Ελάχιστη/μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία (TS*):
* TSmin: Ελάχιστη θερμοκρασία για την πλευρά χαμηλής πίεσης: <L>
(°C)
* TSmax: Κορεσμένη θερμοκρασία που αντιστοιχεί με τη μέγιστη
επιτρεπόμενη πίεση (PS): <M> (°C)
∙ Ψυκτικό: <N>
∙ Ρύθμιση της διάταξης ασφάλειας πίεσης: <P> (bar)
12
∙ Αριθμός κατασκευής και έτος κατασκευής: ανατρέξτε στην πινακίδα
αναγνώρισης του μοντέλου
∙ Pressão máxima permitida (PS): <K> (bar)
∙ Temperaturas mínima e máxima permitidas (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima em baixa pressão: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura de saturação correspondente à pressão máxima
permitida (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
13
∙ Regulação do dispositivo de segurança da pressão: <P> (bar)
∙ Número e ano de fabrico: consultar a placa de especificações
da unidade
∙ Максимально допустимое давление (PS): <K> (бар)
∙ Минимально/Максимально допустимая температура (TS*):
* TSmin: Минимальная температура на стороне низкого давления:
<L> (°C)
* TSmax: Температура кипения, соответствующая максимально
14
допустимому давлению (PS): <M> (°C)
∙ Хладагент: <N>
∙ Настройка устройства защиты по давлению: <P> (бар)
∙ Заводской номер и год изготовления: смотрите паспортную табличку
модели

Design Specifications of the products to which this declaration relates:
Konstruktionsspezifikationen der Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
Spécifications de conception des produits auxquels se rapporte cette déclaration:
Ontwerpspecificaties van de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
Especificaciones de diseño de los productos a los cuales hace referencia esta declaración:
Specifiche di progetto dei prodotti cui fa riferimento la presente dichiarazione:

continuation of previous page:
Fortsetzung der vorherigen Seite:
suite de la page précédente:
vervolg van vorige pagina:

UE – Declaración de conformidad sobre seguridad
UE – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
ΕΕ – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφάλεια
UE – Declaração de conformidade relativa à segurança

01 ∙ Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)
06
∙ Minimum/maximum allowable temperature (TS*):
* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)
* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum
allowable pressure (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerant: <N>
∙ Setting of pressure safety device: <P> (bar)
∙ Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate
02 ∙ Maximal zulässiger Druck (PS): <K> (Bar)
∙ Minimal/maximal zulässige Temperatur (TS*):
07
* TSmin: Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite: <L> (°C)
* TSmax: Sättigungstemperatur die dem maximal zulässigen Druck (PS)
entspricht: <M> (°C)
∙ Kältemittel: <N>
∙ Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung: <P> (Bar)
∙ Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild
des Modells
03 ∙ Pression maximale admise (PS): <K> (bar)
∙ Température minimum/maximum admise (TS*):
* TSmin: température minimum côté basse pression: <L> (°C)
08
* TSmax: température saturée correspondant à la pression maximale
admise (PS): <M> (°C)
∙ Réfrigérant: <N>
∙ Réglage du dispositif de sécurité de pression: <P> (bar)
∙ Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la plaquette
signalétique du modèle
04 ∙ Maximaal toelaatbare druk (PS): <K> (bar)
∙ Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatuur aan lagedrukzijde: <L> (°C)
09
* TSmax: Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de maximaal
toelaatbare druk (PS): <M> (°C)
∙ Koelmiddel: <N>
∙ Instelling van drukbeveiliging: <P> (bar)
∙ Fabricagenummer en fabricagejaar: zie naamplaat model
05 ∙ Presión máxima admisible (PS): <K> (bar)
∙ Temperatura mínima/máxima admisible (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima en el lado de baja presión: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura saturada correspondiente a la presión máxima
admisible (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
∙ Ajuste del presostato de seguridad: <P> (bar)
∙ Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa
de especificaciones técnicas del modelo
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EU – Safety declaration of conformity
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung
UE – Déclaration de conformité de sécurité
EU – Conformiteitsverklaring veiligheid
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A dokumentum bemutatása

1.1

A dokumentum bemutatása

Célközönség
Képesített szerelők
Dokumentációkészlet
Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes
dokumentációkészlet a következőkből áll:
▪ Általános biztonsági óvintézkedések:
▪ Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés
előtt
▪ Formátum: papír (az egység dobozában)
▪ Üzemeltetési kézikönyv:
▪ Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról
▪ Formátum: papír (az egység dobozában)
▪ Felhasználói referencia-útmutató:
▪ Részletes, lépésről-lépésre leíró útmutatások és háttérinformációk az alapvető és a haladó felhasználási módokról
▪ Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: https://
www.daikin.eu. A megfelelő modell megkereséséhez használja
a keresési funkciót ( ).
▪ Szerelési kézikönyv:
▪ Szerelési utasítások
▪ Formátum: papír (az egység dobozában)

Áttekintés: Konfigurálás............................................................. 28
7.1.1
A leggyakrabban használt parancsok elérése ............ 29

Szerelési kézikönyv
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7.3

Konfigurálás varázsló .................................................................
7.2.1
Konfigurálás varázsló: Nyelv........................................
7.2.2
Konfigurálás varázsló: Idő és dátum............................
7.2.3
Konfigurálás varázsló: Rendszer .................................
7.2.4
Konfigurálás varázsló: Kiegészítő fűtőelem .................
7.2.5
Konfigurálás varázsló: Fő zóna....................................
7.2.6
Konfigurálás varázsló: Kiegészítő zóna .......................
7.2.7
Konfigurálás varázsló: Tartály......................................
Időjárásfüggő görbe ...................................................................
7.3.1
Mi az az időjárásfüggő görbe?.....................................
7.3.2
2 pontos görbe .............................................................
7.3.3
Görbeeltolásos görbe...................................................
7.3.4
Időjárásfüggő görbék használata.................................
Beállítások menü........................................................................
7.4.1
Fő zóna ........................................................................
7.4.2
Kiegészítő zóna ...........................................................
7.4.3
Információ ....................................................................
7.4.4
A központi vízkör fagypontja ........................................
7.4.5
A központi vízkör szelepnyílása...................................
Menüszerkezet: Szerelői beállítások áttekintése .......................
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2 A szerelőre vonatkozó speciális biztonsági utasítások
▪ Szerelői referencia-útmutató:
▪ Szerelési
előkészületek,
referenciaadatok stb.

bevált

gyakorlatok,

▪ Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: https://
www.daikin.eu. A megfelelő modell megkereséséhez használja
a keresési funkciót ( ).
▪ Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez:
▪ Kiegészítő információk az opcionális berendezések üzembe
helyezéséhez
▪ Formátum: Papíralapú (az egység dobozában) + digitális fájlok
a következő webhelyen: https://www.daikin.eu. A megfelelő
modell megkereséséhez használja a keresési funkciót ( ).
A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin
webhelyen vagy forgalmazójától szerezheti be.
Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű
kiadások ennek fordításai.
Műszaki technikai adatok
▪ A műszaki adatok legújabb verziójának kiegészítését a regionális
Daikin webhelyen (nyilvánosan hozzáférhető) szerezheti be.
▪ A műszaki adatok legújabb verziójának teljes dokumentációját a
Daikin Business Portal (jelszó szükséges) szerezheti be.
Online eszközök
A dokumentációkészleten kívül néhány online eszköz is elérhető a
szerelők számára:
▪ Heating Solutions Navigator
▪ Digitális szerszámkészlet, amely számos eszközt kínál a fűtő
rendszerek felszerelésének és konfigurációjának elősegítésére.
▪ A Heating Solutions Navigator eléréséhez a Stand By Me
platformon való regisztráció szükséges. További információ:
https://professional.standbyme.daikin.eu.
▪ Daikin e-Care

FIGYELEM
Az egység megfelelő felszereléséhez kövesse a jelen
kézikönyvben a szerelési térhez megadott méreteket.
Lásd: "4.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére
vonatkozó követelmények" 4
[ 7].
FIGYELEM
A berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem
működik állandó gyújtóforrás (például: nyílt láng, működő
gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés).
Az R32 egységre vonatkozó speciális követelmények (lásd: "Az
R32 egységre vonatkozó speciális követelmények" 4
[ 8])
FIGYELEM
▪ NE szúrja fel, vagy tegye ki hő hatásának a
hűtőközegkör alkatrészeit.
▪ Ne feledje, hogy a rendszerben lévő hűtőközeg
szagtalan.
FIGYELEM
Ügyeljen rá, hogy a beszerelés, a szervizelés, a
karbantartás és a javítás a Daikin utasításai szerint legyen
elvégezve és megfeleljen a jogszbályi előírásoknak, illetve
arra, hogy a munkát KIZÁRÓLAG erre jogosul személy
végezze el.
Az egység felnyitása és lezárása (lásd: "4.2 Az egység
felnyitása és lezárása" 4
[ 8])
VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
A szervizfedél eltávolítása után NE hagyja felügyelet nélkül
az egységet.
VESZÉLY: ÉGÉS/FORRÁZÁS VESZÉLYE

▪ A
szerelők
és
szerviztechnikusok
számára
készült
mobilalkalmazás, amely lehetővé teszi a fűtő rendszerek
regisztrációját, konfigurálását és hibaelhárítását.
▪ A mobilalkalmazás iOS- és Android-eszközökre az alábbi QRkódok használatával tölthető le. Az alkalmazás eléréséhez a
Stand By Me platformon való regisztráció szükséges.
App Store

Felszerelés helye (lásd: "4.1 A felszerelés helyének
előkészítése" 4
[ 7])

Google Play

A beltéri egység felszerelése (lásd: "4.3 A beltéri egység
felszerelése" 4
[ 11])
FIGYELEM
A beltéri egység felszerelési módjának meg KELL felelnie
a jelen kézikönyvben foglalt utasításoknak. Lásd: "4.3 A
beltéri egység felszerelése" 4
[ 11].
A csövek felszerelése (lásd: "5 Csőszerelés" 4
[ 12])
FIGYELEM

▪ Engineering guide for collective housing
▪ Digitális mérnöki eszköztár, amely a központi vízkör műszaki
jellemzőinek meghatározásához nyújt útmutatást. További
információ a szerelési kézikönyvben érhető el: https://
collectivehousing.daikin.eu.

A külső csövek felszerelési módjának meg KELL felelnie a
jelen
kézikönyvben
foglalt
utasításoknak.
Lásd:
"5 Csőszerelés" 4
[ 12].
VESZÉLY: ÉGÉS/FORRÁZÁS VESZÉLYE
FIGYELEM
Akadályozza meg, hogy az egységbe kisebb termetű
állatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
mászó kis élőlények működészavarokat, füstölést vagy
tüzet is okozhatnak.

2

A szerelőre vonatkozó
speciális biztonsági
utasítások

Mindig tartsa be a következő biztonsági utasításokat és előírásokat.
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2 A szerelőre vonatkozó speciális biztonsági utasítások
FIGYELEM

FIGYELEM

Bizonyos konkrét funkciót betöltő alkatrészek (pl. szelepek)
elszigetelhetik a hűtőkör néhány szakaszát a többi
szakasztól. Emiatt a hűtőkörben további szervizportok
találhatók, amelyekkel biztosítható a légtelenítés, a
nyomáscsökkentés vagy a hűtőkör nyomás alá helyezése.
Ha az egységen forrasztást kell végezni, gondoskodjon
arról, hogy ne maradjon nyomás az egységben. A belső
nyomás kiengedéséhez az alábbi ábrákon megjelölt
ÖSSZES szervizportot ki kell nyitni. Az elhelyezkedésük a
modelltípustól függ.
FIGYELEM
▪ Csak R32 hűtőközeget használjon. Egyéb anyagok
robbanást és balesetet okozhatnak.
▪ Az R32 fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz.
Globális felmelegedési potenciáljának (GWP) értéke
675. A gázokat NE engedje a légkörbe.
▪ A hűtőközeg feltöltése közben
védőkesztyűt és védőszemüveget.

MINDIG

viseljen

A tölcsért az elektromos eszközöktől távol kell elhelyezni.
Lehetséges következmény: Áramütés vagy tűz.
Glikolos fagyvédelem esetén:

szükséges

biztosítékokat

és

▪ Rögzítse az elektromos huzalozást kábelrögzítőkkel
úgy, hogy a kábel NE érintkezzen éles szélekkel vagy
csövekkel, különösen a magas nyomású oldalon.
▪ NE használjon műanyag ragasztószalaggal burkolt
vezetékeket, sodort vezetékeket, hosszabbítókábelt
vagy csillag rendszerből származó csatlakozásokat.
Ezek túlmelegedést, áramütést vagy tüzet okozhatnak.
▪ Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be
fázissiettető kondenzátort. A fázissiettető kondenzátor
csökkenti a teljesítményt és balesetet okozhat.

▪ Az összes huzalozást képesített szakembernek KELL
végeznie, és meg KELL felelnie a vonatkozó
jogszabályoknak.

▪ A helyszínen beszerzett összes összetevőnek és
összes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie az
vonatkozó jogszabályoknak.

Az etilénglikol mérgező anyag.
FIGYELEM
A glikol használata a rendszer korrózióját idézheti elő. A
korrózióálló adalék nélküli glikol oxigén hatására savassá
válik. Ezt a folyamatot a réz jelenléte és a magas
hőmérséklet gyorsítja. A savas korrózióálló adalék nélküli
glikol megtámadja a fémfelületet, és galvanikus
korróziócellákat hoz létre, amelyek nagymértékben
károsítják a rendszert. Ezért fontos, hogy:
▪ a víz kezelését egy szakképzett vízspecialista hajtsa
végre,
▪ a glikol választott korrózióálló adaléka közömbösítse a
glikol oxidációja során keletkező savakat,
▪ semmilyen autóiparban alkalmazott glikol nem
használható, mivel ezek korrózióálló adalékanyagának
élettartama korlátozott, és szilikátokat tartalmaz, amik
beszennyezhetik vagy eltömíthetik a rendszert,
▪ a glikolos rendszerekben NEM lehet horganyzott
csöveket használni, mivel a glikol egyes korrózióálló
adalékanyag-összetevőinek kicsapódását okozhatja.
Elektromos felszerelés (lásd: "6 Elektromos bekötések" 4
[ 14])
VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

FIGYELEM
MINDIG többeres kábelt használjon tápkábelként.
FIGYELEM
A kiegészítő fűtőelemnek rendelkeznie KELL külön
tápellátással,
és
a
vonatkozó
jogszabályoknak
megfelelően védeni KELL a biztonsági berendezésekkel.
FIGYELEM
Lecsupaszított vezeték. Ügyeljen arra, hogy a
lecsupaszított vezeték ne érintkezhessen az alsó lemezen
esetlegesen megálló vízzel.
FIGYELEM
Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a
gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett
szakemberre KELL bízni a cseréjét.
VIGYÁZAT
NE helyezzen
egységbe.

feleslegesen

hosszú

vezetékeket

az

VIGYÁZAT

FIGYELEM
Az elektromos vezetékek csatlakoztatási módjának meg
KELL felelnie az alábbiak utasításainak:
Lásd:

"6

Elektromos

▪ Az egységhez mellékelt elektromos huzalozási rajz,
amely a beltéri egység kiegészítőfűtőelem-fedelének a
belsején
található.
A
jelmagyarázatát
lásd:
"10.2 Kábelezési rajz: beltéri egység" 4
[ 42].

6

▪ Szerelje be a
megszakítókat.

▪ Hozzon létre elektromos csatlakozókat a rögzített
huzalozáshoz.

FIGYELEM

Szerelési kézikönyv

▪ Alakítson ki megfelelő földelést. NE földelje az
egységet gázcsövekhez, vízcsövekhez, túlfeszültséglevezetőhöz, és ne kösse telefonföldelésre. A rossz
földelés áramütést eredményezhet.

FIGYELEM

FIGYELEM

▪ Ez
a
kézikönyv.
bekötések" 4
[ 14].

▪ Ha a tápfeszültség N fázisa hiányzik vagy rossz, a
berendezés meghibásodhat.

Annak érdekében, hogy az egység megfelelően földelt
legyen, MINDIG csatlakoztassa a kiegészítő fűtőelem
tápellátását és a földkábelt.
INFORMÁCIÓ
A biztosítékok típusára és névleges áramerősségére,
valamint
az
áramkör-megszakítók
névleges
áramerősségére vonatkozó adatokat az "6 Elektromos
bekötések" 4
[ 14] szakasz ismerteti.
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3 A doboz bemutatása
Konfigurálás (lásd: "7 Konfigurálás" 4
[ 28])

h
i

Szerelési kézikönyv
Üzemeltetési kézikönyv

FIGYELEM
Arra ügyelni kell, hogy a fertőtlenítés üzemmód után a
kifolyó használati meleg víz hőmérséklete a [2-03]
helyszíni beállítás értéke szerinti lesz.
Ha a használati meleg víz túl magas hőmérséklete
személyi sérülés kockázatát jelenti, egy keverőszelepet
(nem tartozék) kell a használatimelegvíz-tartály melegvízkimeneti
csatlakozására
szerelni.
Ennek
a
keverőszelepnek kell biztosítania, hogy a kifolyó meleg víz
hőmérséklete soha ne mehessen egy beállított maximális
érték fölé. A meleg víz megengedett legnagyobb
hőmérsékletét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
kell kiválasztani.

3.1.2

A beltéri egység kezelése

Az egység kezelésekor vegye figyelembe a következő irányelveket:
>200
kg

▪ Használjon kocsit az egység szállításához. A kocsinak kellően
hosszú vízszintes lappal kell rendelkeznie, illetve nehéz
berendezések szállítására alkalmasnak kell lennie.
▪ Az egységet álló helyzetben kell szállítani.
▪ Az egység mozgatásához használja a hátulján lévő fogantyúkat.

VIGYÁZAT
A fertőtlenítés funkció beállításait a szerelőnek KELL
megadnia a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
VIGYÁZAT
Győződjön meg róla, hogy várhatóan NEM jelentkezik
majd használatimelegvíz-igény a fertőtlenítési funkció
kezdési idejekor [5.7.3] és meghatározott időtartama
közben [5.7.5].
Beüzemelés (lásd: "8 Beüzemelés" 4
[ 38])
FIGYELEM
A beüzemelés módjának meg KELL felelnie a jelen
kézikönyvben
foglalt
utasításoknak.
Lásd:
"8 Beüzemelés" 4
[ 38].

3

A doboz bemutatása

3.1

Beltéri egység

3.1.1

Tartozékok eltávolítása a beltéri
egységből

▪ Az egység lépcsőn történő mozgatása előtt távolítsa el a
hidromodult. Lásd: "4.2.2 A hidromodul eltávolítása az
egységből" 4
[ 9].
▪ Az egység lépcsőn történő mozgatásához javasolt az emelőszíjak
használata.

4

Egység beszerelése

4.1

A felszerelés helyének előkészítése
FIGYELEM
A berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem
működik állandó gyújtóforrás (például: nyílt láng, működő
gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés).

4.1.1
a

b

1×

c

1×

A beltéri egység felszerelési helyére
vonatkozó követelmények

▪ Vegye figyelembe a
következő irányelveket:

térközök

kialakításával

kapcsolatos

≥300

1×

e

d

1×

4×
ENERG

ENERG

Y IJA
IE IA

≥500

Y IJA
IE IA

≥600

f
1×

a
b
c
d
e
f
g

g
1×

h
1×

(mm)

i
1×

Elzárószelep beépített szűrővel
Távoli kültéri érzékelő (szerelési kézikönyvvel)
Távoli kültéri érzékelő kábele (40 m)
O-gyűrűk (cserealkatrészek a hidromodul
elzárószelepeihez)
Energiacímke
Általános biztonsági óvintézkedések
Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez

EWSAH/X06D
Daikin Altherma 3 WS
4P675759-1B – 2022.04

INFORMÁCIÓ
Ha korlátozott a felszereléshez rendelkezésre álló hely, és
EKGSPOWCAB opcionális készlet (= megosztott
tápellátáshoz való tápkábel) felszerelése szükséges,
távolítsa el a bal oldali panelt, mielőtt az egységet a végső
pozíciójába helyezi. Lásd: "4.2.1 A beltéri egység
felnyitása" 4
[ 8].
▪ A beltéri egységet kizárólag beltéri használatra, 5~35°C közötti
környezeti hőmérsékletre tervezték.

Szerelési kézikönyv
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4 Egység beszerelése
Az R32 egységre vonatkozó speciális követelmények
A beltéri egységen található egy belső hűtőkör (R32), de NINCS
szükség a hűtőközeg külső csővezetékének kialakítására vagy a
hűtőközeg feltöltésére.
A rendszerben lévő teljes hűtőközeg-mennyiség ≤1,842 kg, vagyis a
rendszerre NEM vonatkoznak a felszerelés helyével kapcsolatos
követelmények. Vegye azonban figyelembe az alábbi előírásokat és
óvintézkedéseket:

5×
T25

FIGYELEM
▪ NE szúrja fel, vagy tegye ki hő hatásának a
hűtőközegkör alkatrészeit.
▪ NE alkalmazzon semmilyen, a gyártó által ajánlottaktól
eltérő
módszert
a
jégmentesítési
folyamat
felgyorsítására vagy a berendezés tisztítására.
▪ Tartsa szem előtt, hogy az R32 hűtőközeg teljesen
SZAGTALAN.

2

Távolítsa el a felhasználói felület paneljét. Nyissa ki a
zsanérokat felül, és csúsztassa felfelé a felhasználói felület
paneljét.

FIGYELEM
MEGJEGYZÉS

A készüléket olyan jól szellőző helyiségben kell tárolni,
ahol nem éri mechanikus sérülés, és ahol nincs
folyamatosan sugárzó tűzforrás (például nyílt lángok,
működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtő).

Ha eltávolítja a felhasználói felületi panelt, a kábeleket is
válassza le a hátuljáról, nehogy megsérüljenek.

1

FIGYELEM
Ügyeljen rá, hogy a beszerelés, a szervizelés, a
karbantartás és a javítás a Daikin utasításai szerint legyen
elvégezve és megfeleljen a jogszbályi előírásoknak, illetve
arra, hogy a munkát KIZÁRÓLAG erre jogosul személy
végezze el.

1

2

4.2

Az egység felnyitása és lezárása

4.2.1

A beltéri egység felnyitása
MEGJEGYZÉS
Normál felszerelés esetén általában NEM szükséges
felnyitni az egységet. Az egység vagy bármely
kapcsolódoboz felnyitása CSAK akkor szükséges, ha
további opcionális készleteket kíván beszerelni. További
információkért lásd az adott opcionális készlet szerelési
kézikönyvét, illetve az alábbiakat.

3

Ha szükséges, távolítsa el az elülső panelt. Erre például akkor
lehet szükség, ha el akarja távolítani a hidromodult az
egységből. További információk: "4.2.2 A hidromodul
eltávolítása az egységből" 4
[ 9].

Áttekintés

a

d

e
b
f
c

a
b
c
d
e
f

Felső panel
Felhasználói felület panelje
Elülső panel
Bal oldali panel
Felszerelési kapcsolódoboz fedele
Fő kapcsolódoboz fedele

Felnyitás
1

T25

Távolítsa el a felső panelt.

Szerelési kézikönyv
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2×
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4 Egység beszerelése
4

Ha EKGSPOWCAB opcionális készlet (= megosztott
tápellátáshoz való tápkábel) felszerelését tervezi, akkor szintén
el kell távolítania a bal oldali panelt. Lásd még: "6.4 A tápellátás
csatlakoztatása" 4
[ 16].

4×

3×
T25

4.2.2

A hidromodul eltávolítása az egységből

A hidromodul eltávolítása csak az egység könnyebb szállításához és
szervizeléséhez lehet szükséges. A modul eltávolításával jelentősen
csökkenthető az egység súlya. Így könnyebbé válik az egység
kezelése és mozgatása.
1
5

Nyissa ki a felszerelési kapcsolódobozt a következőképpen:

Nyissa fel a következőt (lásd: "4.2.1 A beltéri egység
felnyitása" 4
[ 8]):
1 Felhasználói felület panelje
2 Elülső panel

1
2

2

Távolítsa el az elzárószelepek szigetelését a kábelrögzítők
elvágásával.

3

Távolítsa el a szelepeket rögzítő kapcsokat.

2×
T25

6

Ha olyan kiegészítő opciókat kell felszerelnie, amelyek
esetében hozzáférés szükséges a fő kapcsolódobozhoz,
távolítsa el a fő kapcsolódoboz fedelét a következőképpen:
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4 Egység beszerelése

a

b

b

a

5×
T25

b

a

8

a
b

4

Távolítsa el a hidromodult az alaplemezhez rögzítő csavarokat.

A központi vízkör csövei
A térfűtési/-hűtési kör csövei

Válassza le a csővezetéket.

1×
T25

4×

5

Távolítsa el a hidromodul alsó borítását.

9

4×

Emelje fel a leválasztott csővezetéket, és a modul elülső részén
lévő fogantyúval óvatosan csúsztassa ki a modult az
egységből. Gondoskodjon róla, hogy a modul vízszintes
helyzetben maradjon, és ne dőljön előre.

T25

6

Szüntesse meg a hidromodul és a fő kapcsolódoboz vagy más
egységek közötti csatlakozók csatlakozását. Vezesse keresztül
a vezetékeket a hidromodul felső borításának kengyelein.

X803YA
X11YB

X1YA

X22Y

VIGYÁZAT
A hidromodul nehéz. A mozgatásához legalább két
személyre van szükség.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a szigetelésben az
eltávolítás közben.

7

Távolítsa el a hidromodul felső borítását. A csavarokhoz való
könnyebb hozzáférés és a borítás eltávolítása érdekében
felemelheti a leválasztott csővezetéket.

Szerelési kézikönyv
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Eltávolítás az első felszerelést követően
Ha a vízkört és a központi vízkört korábban feltöltötték, a modul
eltávolítása előtt eressze le az összes maradék vizet a
hidromodulból:
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4 Egység beszerelése
1

Távolítsa el az elzárószelepek szigetelését. (Lásd a 2. lépést itt:
"4.2.2 A hidromodul eltávolítása az egységből" 4
[ 9].)

2

A karok elfordításával zárja el az elzárószelepeket.

4

Állítsa be a külső keret 4 szintbeállító lábának magasságát a
padló szabálytalanságainak kiküszöböléséhez. A maximális
eltérés mértéke 1°.

≤1°

4×
3

Távolítsa el a hidromodul alsó borítását. (Lásd a 5. lépést itt:
"4.2.2 A hidromodul eltávolítása az egységből" 4
[ 9].)

4

Eressze le a maradék vizet a hidromodulból.

MEGJEGYZÉS
Az egységet NEM szabad előredönteni:

b
a
b

MEGJEGYZÉS
Az egység szerkezeti károsodásának elkerülése
érdekében CSAK akkor mozgassa az egységet, amikor a
szintbeállító lábak a legalacsonyabb pozíciójukban vannak.

Víz leeresztőszelepe
Központi vízkör leeresztőszelepe

MEGJEGYZÉS
Bizonyosodjon
meg
arról,
hogy
kapcsolódobozába nem juthat víz.
5

MEGJEGYZÉS
a

hidromodul

Végezze el a hátralévő lépéseket az itt leírtak szerint: "4.2.2 A
hidromodul eltávolítása az egységből" 4
[ 9].

4.2.3

1° 1°

0°

a

A beltéri egység bezárása

1

Ha lehetséges, szerelje vissza a bal oldali panelt.

2

Ha lehetséges, helyezze vissza a hidromodult.

3

Ha lehetséges, zárja le a fő kapcsolódoboz fedelét, és szerelje
vissza az elülső panelt.

4

Zárja le a felszerelési kapcsolódoboz fedelét.

5

Csatlakoztassa vissza a kábeleket a felhasználói felülethez.

6

Szerelje fel újra a felhasználói felület paneljét.

7

Ismételten szerelje fel a felső panelt.

Az optimális hangtompítás érdekében gondoskodjon róla,
hogy ne legyen hézag az alsó keret és a padló közt.

4.3.2

A leeresztőtömlő csatlakoztatása a
leeresztőhöz

Hűtési üzemmódban vagy a központi vízkör alacsony hőmérséklete
esetén kondenzvíz csapódhat le az egység belsejében. A felső és a
kiegészítő fűtőelem csepptálcái egy leeresztőcsőre csatlakoznak az
egység belsejében. A leeresztőtömlőt egy, a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő leeresztőhöz kell csatlakoztatni. Vezesse
keresztül a leeresztőcsőt a hátsó panelen, az egység jobb oldala
felé.

MEGJEGYZÉS
A beltéri egység borítójának lezárásakor ügyeljen arra,
hogy a meghúzónyomaték NE lépje túl a 4,1 N•m értéket.

4.3

A beltéri egység felszerelése

4.3.1

A beltéri egység felszerelése

1

Emelje le a beltéri egységet a raklapról, és helyezze a padlóra.
Lásd: "3.1.2 A beltéri egység kezelése" 4
[ 7].

2

Csatlakoztassa a leeresztőcsövet a leeresztőhöz. Lásd:
"4.3.2 A leeresztőtömlő csatlakoztatása a leeresztőhöz" 4
[ 11].

3

Csúsztassa az egységet a helyére.
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5 Csőszerelés
5.2

5

Csőszerelés

5.1

A csövek előkészítése

MEGJEGYZÉS
A központi vízkör beépített szelepe egy nyomásfüggetlen
vezérlőszelep (PICV), amely a központi vízkörbeli áramlást
szabályozza. Az egység megfelelő működésének
biztosításához győződjön meg arról, hogy a legkevésbé
előnyben részesített (a központi szivattyútól legmesszebb
elhelyezkedő) egység esetében legalább 33 kPa
nyomáskülönbség érhető el. A megengedett legnagyobb
nyomáskülönbség 400 kPa.

FIGYELEM
A külső csövek és a központi vízkörben használt fagyálló
folyadék kompatibilitásának biztosítása a szerelő
felelőssége. NE használjon horganyzott csővezetéket,
mivel az erős korrózióhoz vezethet.
MEGJEGYZÉS
Műanyag csövek esetén győződjön meg róla, hogy
ellenállóak-e az oxigéndiffúzióval szemben a DIN 4726
szabványnak megfelelően. Az oxigén a csövekbe jutása
erős korrózióhoz vezethet.

5.2.1

A központi vízkör csővezetékének
csatlakoztatása
MEGJEGYZÉS

INFORMÁCIÓ

NE használjon túlságosan nagy erőt a helyszíni csövek
csatlakoztatásakor, és gondoskodjon a csövek megfelelő
elrendezéséről. A deformált csövek az egység hibás
működését okozhatják.

A maximális folyadéknyomás:
- A térfűtési kör esetében: 3 bar (0,3 MPa),
- A központi vízkör esetében: 16 bar (1,6 MPa).

5.1.1

A központi vízkör csővezetékének
csatlakoztatása

a

A térfűtési kör és a központi vízkör
vízmennyiségének és
áramlássebességének ellenőrzése

b

Minimális vízmennyiség
Ellenőrizze, hogy a rendszerben lévő körönkénti teljes vízmennyiség
legalább 20 liter, NEM számítva a beltéri egység belső
vízmennyiségét.
INFORMÁCIÓ
a
b

Ha garantálható az 1 kW-os minimális fűtési terhelés, és a
[4.B] Térfűtés/-hűtés > Túllépés ([9‑04] helyszíni
beállítás áttekintése) beállítás értéke 4°C, a minimális
vízmennyiség 10 literre csökkenthető.

MEGJEGYZÉS
A szervizelés és karbantartás megkönnyítése érdekében
javasolt elzárószelepeket felszerelni az egység be- és
kivezetéséhez minél közelebb.

INFORMÁCIÓ
Létfontosságú folyamatoknál vagy nagy hőterhelésű
helyiségek esetén nagyobb vízmennyiségre lehet szükség.

Központi vízkör KI (Ø28 mm)
Központi vízkör BE (Ø28 mm)

Példa a csővezeték elrendezésére
Az alábbi ábrán a központi vízkör és az egység közötti beltéri
csővezeték javasolt elrendezése látható.

MEGJEGYZÉS
Ha a térfűtés/hűtés körökben a keringetést távvezérelt
szelepek vezérlik, akkor fontos, hogy a minimális
vízmennyiség még az összes szelep elzárása esetén is
garantált legyen.

d

Minimális áramlási sebesség
Szükséges minimális áramlási sebesség
Hőszivattyú üzemmód

Nincs minimálisan szükséges
áramlás

Hűtési üzemmód

10 l/min

c

A kiegészítő fűtőelem működése Nincs minimálisan szükséges
áramlás a fűtés során
INFORMÁCIÓ

e

d

A központi vízkör áramlássebessége legfeljebb 10%-kal
változtatható a nyomásfüggetlen vezérlőszelep (PICV)
tűrése miatt.

a b
a
b
c
d
Szerelési kézikönyv
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Központi vízkör BE
Központi vízkör KI
Nyomásmérő
Légtelenítő szelep
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5 Csőszerelés
e

Szűrő

5.3

Vízvezetékek csatlakoztatásakor

5.3.1

A vízvezetékek csatlakoztatása

MEGJEGYZÉS
A központi vízkörnek rendelkeznie KELL egy tágulási
tartállyal és egy legfeljebb 16 bar nyomásbesorolású
biztonsági szeleppel. A specifikációk és a pontos
elhelyezkedés a teljes rendszer kialakításától függ.

5.2.2

MEGJEGYZÉS
NE használjon túlságosan nagy erőt a helyszíni csövek
csatlakoztatásakor, és gondoskodjon a csövek megfelelő
elrendezéséről. A deformált csövek az egység hibás
működését okozhatják.

A központi vízkör feltöltése
FIGYELEM
Gondosan ellenőrizze feltöltés előtt, közben és után, hogy
a központi vízkör nem szivárog-e.

1

Szerelje fel a beépített szűrővel ellátott elzárószelepet
(mellékelt tartozék) a térfűtés/-hűtés vízbemenetére.

2

Csatlakoztassa a térfűtés/-hűtés BEMENETI csövét az
elzárószelephez, a térfűtés/-hűtés KIMENETI csövét pedig az
egységhez.

3

Csatlakoztassa a használati meleg
KIMENETI csöveit a beltéri egységhez.

INFORMÁCIÓ
Az egység központi vízkörében használt anyagok
kémiailag ellenállók a következő fagyálló folyadékokkal
szemben:
▪ 40 tömegszázalékos propilénglikol
▪ 35 tömegszázalékos etilénglikol

a

b

c

víz

BEMENETI

és

d

MEGJEGYZÉS

b

NE használja az alábbi anyagokat a központi vízkörben és
a glikoltartalmú korróziógátló adalékokban. Ezek
károsíthatják a nyomásfüggetlen vezérlőszelep (PICV)
EPDM egységét:
▪ Savak
▪ Kenőanyagok
▪ Olajok
▪ Klór- vagy fluortartalmú termékek
▪ Alkoholok
▪ Kőolajtermékek
▪ Oldószerek
▪ Lakkok

a
b
c
d

Térfűtés/-hűtés víz KIMENET (Ø22 mm)
Térfűtés/-hűtés víz BEMENET (Ø22 mm) és elzárószelep
beépített szűrővel (tartozék)
Használati meleg víz: meleg víz KIMENET (Ø22 mm)
Használati meleg víz: hideg víz BEMENET (Ø22 mm)

MEGJEGYZÉS
Ajánlott elzárószelepeket felszerelni a hideg víz
BEMENETI és a meleg víz KIMENETI csatlakozásaira. Az
elzárószelepek nem tartozékok.

MEGJEGYZÉS

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a nem tartozék töltőkészlethez nem
mellékelnek olyan szűrőt, amely megvédi a központi vízkör
alkatrészeit. Ebben az esetben a szerelő feladata, hogy
beszereljen egy szűrőt a rendszer központi vízkör felőli
oldalára.

Erősen ajánlott egy további szűrő beszerelése a
fűtővízkörben. Elsősorban a szennyezett fűtőcsövekben
található fémdarabok eltávolítása érdekében ajánlott
mágneses vagy ciklonszűrőt használni, amely képes
eltávolítani a kis részecskéket. A kis részecskék kárt
tehetnek az egységben, és a hőszivattyú-rendszer normál
szűrője NEM eltávolítani azokat.

FIGYELEM
Az evaporátoron áthaladó folyadék hőmérséklete
negatívvá válhat. Meg KELL védeni a fagyással szemben.
További információért lásd az [A‑04] beállítást itt: "7.4.4 A
központi vízkör fagypontja" 4
[ 36].

MEGJEGYZÉS
A beépített szűrővel ellátott elzárószelepre (mellékelt
tartozék) vonatkozó információk:
▪ A szelepet kötelező felszerelni a vízbemenetnél.

5.2.3

A központi vízkör csővezetékének
szigetelése

A csöveket a teljes központi vízkörben szigetelni KELL a fűtési
teljesítmény csökkenésének megelőzése érdekében.
Vegye figyelembe, hogy a központi vízkör a házon belül
kondenzálódik/kondenzálódhat. Biztosítson megfelelő szigetelést
ezeknek a csöveknek.

▪ Figyeljen a szelep áramlási irányára.
MEGJEGYZÉS
Tágulási tartály. Tágulási tartályt (nem tartozék) KELL
felszerelni a belépő csővezetékre a vízszivattyú elé, az
egységhez viszonyított 10 m távolságon belül.
MEGJEGYZÉS
Szereljen fel minden helyi magas pontra légtelenítő
szelepet.
MEGJEGYZÉS
A vonatkozó törvényeknek megfelelően egy legfeljebb
10 bar (=1 MPa) nyitási nyomású (külön kapható)
nyomáscsökkentő szelepet kell csatlakoztatni a használati
hideg víz bemenetének csatlakozójához.
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6 Elektromos bekötések
5.3.2

A keringetőcsövek csatlakoztatása

MEGJEGYZÉS
A vízvezeték felszerelése után ellenőrizze, hogy nem
szivárognak-e a csatlakozások.

Előfeltétel: Csak akkor van erre szükség, ha keringetésre van
szüksége a rendszerben.
1

Távolítsa el a felső panelt az egységről. Lásd: "4.2.1 A beltéri
egység felnyitása" 4
[ 8].

2

Vágja ki a peremszorító gumikengyelt az egység tetején, és
távolítsa el az elzárószelepet. A keringetés csatlakozója a
térfűtési/-hűtési víz kimeneti csöve alatt található.

3

Vezesse át a keringetőcsöveket a gumikengyelen,
csatlakoztassa a keringetés csatlakozójához.

és

5.3.6

A vízvezeték szigetelése

A csöveket a teljes vízkörben szigetelni KELL a fűtési teljesítmény
csökkenésének megelőzése érdekében.
Vegye figyelembe, hogy a térfűtés csővezetéke kondenzálódhat
hűtési üzemmódban. Biztosítson megfelelő szigetelést ezeknek a
csöveknek.

6

Elektromos bekötések
VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
FIGYELEM
MINDIG többeres kábelt használjon tápkábelként.
FIGYELEM
Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a
gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett
szakemberre KELL bízni a cseréjét.
VIGYÁZAT
NE helyezzen
egységbe.

4

Szerelje vissza a felső panelt.

5.3.3

▪ A
rendszer
kiürítéséhez
használja
a
"8 Beüzemelés" 4
[ 38] fejezetben leírt speciális
funkciót. Ez a funkció a használatimelegvíz-tartály
hőcserélő spiráljának kiürítéséhez használható.

5.3.4

A használatimelegvíz-tartály feltöltése

1

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

2

Nyissa ki a hidegvíz-ellátószelepet.

3

Miután kiengedte a levegőt, zárja el az összes vízcsapot.

4

Keressen vízszivárgásokat.

5

Manuálisan
működtesse
a
helyszínen
felszerelt
nyomáscsökkentő szelepet, hogy a víz szabadon kifolyhasson
az elvezető csövön.

5.3.5

vezetékeket

az

A magas és az alacsony feszültségű kábelek között
legalább 50 mm távolságnak kell maradnia.

6.1

MEGJEGYZÉS
▪ A vízkörben megrekedt levegő zavarokat okozhat a
kiegészítő
fűtőelem
működésében.
Feltöltéskor
általában nem lehet a kört tökéletesen légteleníteni. A
maradék levegő a rendszer működésének kezdeti
óráiban az automatikus légtelenítő szelepeken
keresztül távozik. Ezután szükség lehet víz
utántöltésére.

hosszú

MEGJEGYZÉS

A térfűtőkör feltöltése

A térfűtési kör feltöltéséhez használjon egy nem tartozék
töltőkészletet. Ügyeljen rá, hogy megfeleljen a vonatkozó
jogszabályoknak.

feleslegesen

Információk az elektromos
megfelelésről

Az EWSAH/X06(U)DA9W modellek esetében a következő állítás…
A berendezés megfelel az EN/IEC 61000‑3‑12 előírásainak (európai/
nemzetközi műszaki szabvány, amely meghatározza a háztartási
kisfeszültségű rendszerekre kapcsolt, fázisonként >16 A és ≤75 A
bemeneti áramú berendezések harmonikus áramkibocsátásának
határértékeit).
…az alábbi esetekben érvényes:
Tápellátás(a)

#

1 Kombinált tápellátás
(1N~, 50 Hz, 230 V AC)

Üzemeltetés(b)
Normál vagy
szükséghelyzeti üzem

C1

1N~, 50 Hz,
230 V AC

Vízszivárgások keresése

A vízvezeték szigetelése előtt fontos a vízszivárgások, különösen a
kisebb szivárgások észlelése. A kisebb szivárgások könnyen
észrevétlenek maradhatnak, azonban hosszabb idő teltével
károsíthatják az egységet és annak környezetét.
Szerelési kézikönyv
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6 Elektromos bekötések
Tápellátás(a)

#

Üzemeltetés(b)

2 Megosztott tápellátás

Vészüzem

(2×(1N~, 50 Hz, 230 V AC))
1N~, 50 Hz,
230 V AC

C5

C1

1N~, 50 Hz,
230 V AC

Elem

Leírás

Használatimelegvízszivattyú

Lásd: "6.8 A használatimelegvíz-szivattyú
csatlakoztatása" 4
[ 20].

Riasztás kimenete

Lásd: "6.9 A riasztás kimenetének
csatlakoztatása" 4
[ 21].

Térhűtés/fűtés
vezérlője

Lásd: "6.10 A térhűtés/-fűtés BE/KI
kimenetének csatlakoztatása" 4
[ 22].

Átállás külső hőforrás- Lásd: "6.11 A külső hőforrásra való átállás
vezérlésre
csatlakoztatása" 4
[ 22].
Áramfogyasztó digitális Lásd: "6.12 Áramfogyasztó digitális
bemenetek
bemenetek csatlakoztatása" 4
[ 23].

(a)
(b)

6.2

A C1 és C5 részleteit lásd: "6.4 A tápellátás
csatlakoztatása" 4
[ 16].
Normál üzem: kiegészítő fűtőelem = maximum 3 kW
Szükséghelyzeti üzem: kiegészítő fűtőelem = maximum
6 kW

Biztonsági termosztát

Lásd: "6.13 A biztonsági termosztát
csatlakoztatása (normál zárt
kapcsolattal)" 4
[ 23].

Központi vízkör
alacsonynyomáskapcsolója

Lásd: "6.14 A sós vizes alacsonynyomáskapcsoló csatlakoztatása" 4
[ 24].

Passzív hűtés
termosztátja

Lásd: "6.15 A termosztát csatlakoztatása
passzív hűtéshez" 4
[ 25].

LAN-adapter
csatlakozói

Lásd: "6.16 LAN-adapter" 4
[ 25].

Szobatermosztát
(vezetékes vagy
vezeték nélküli)

A biztonsági berendezésre
vonatkozó követelmények

A vezetékes szobahőmérsékletérzékelő vezetékei: (3 a hűtés/fűtés
üzemmódhoz; 2 a csak fűtés
üzemmódhoz)×0,75 mm²

A tápellátást el kell látni a szükséges védőberendezésekkel, vagyis
egy főkapcsolóval, egy lassú égésű biztosítékkal minden fázis
esetén és egy földzárlatvédő elemmel, amely megfelel a vonatkozó
jogszabályoknak.

A vezeték nélküli szobahőmérsékletérzékelő vezetékei: (5 a hűtés/fűtés
üzemmódhoz; 4 a csak fűtés
üzemmódhoz)×0,75 mm²

A huzalozás kiválasztását és méretezését a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni, az alábbi táblázatban
leírt információk alapján.
Győződjön meg róla, hogy az egység különálló áramkörön működik,
és hogy az összes elektromos munkálatot megfelelően képesített
személy végzi a helyi törvények és szabályozások és ezen
kézikönyv szerint. A tápellátás elégtelen kapacitása vagy a nem
megfelelő elektromos szerelési munka áramütést vagy tüzet
okozhat.

Maximális üzemi áram: 100 mA
A fő zóna esetén:
▪ [2.9] Vezérlés
▪ [2.A] Külső termosztát típusa
A kiegészítő zóna esetén:

Az EWSAH/X06(U)DA9W esetében:
Tápellátás

Minimális áramköri
áramerősség

Ajánlott biztosíték

1N~ 50 Hz

29 A

32 A

15,5 A

16 A

Hőszivattyú-konvektor

Lásd:
▪ A hőszivattyú-konvektorok szerelési
kézikönyve
▪ Kiegészítő kézikönyv az opcionális
berendezésekhez

380–415 V

A külső és belső működtető
egységek elektromos
csatlakozásainak áttekintése
Elem

▪ [3.A] Külső termosztát típusa
▪ [3.9] (csak olvasható) Vezérlés

230 V

6.3

▪ A (vezetékes vagy vezeték nélküli)
szobahőmérséklet-érzékelő
szerelési kézikönyve
▪ Kiegészítő kézikönyv az opcionális
berendezésekhez

Tápellátás

3N~ 50 Hz

Lásd:

Leírás

Tápellátás

Lásd: "6.4 A tápellátás
csatlakoztatása" 4
[ 16].

Távoli kültéri érzékelő

Lásd: "6.5 A távoli kültéri érzékelő
csatlakoztatása" 4
[ 19].

Elzárószelep

Lásd: "6.6 Az elzárószelep
csatlakoztatása" 4
[ 20].

Vezetékek: 4×0,75 mm²
Maximális üzemi áram: 100 mA
A fő zóna esetén:
▪ [2.9] Vezérlés
▪ [2.A] Külső termosztát típusa
A kiegészítő zóna esetén:
▪ [3.A] Külső termosztát típusa
▪ [3.9] (csak olvasható) Vezérlés

Áramfogyasztás-mérő Lásd: "6.7 Az áramfogyasztás-mérők
csatlakoztatása" 4
[ 20].
EWSAH/X06D
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6 Elektromos bekötések
Elem

Leírás

Távoli beltéri érzékelő

#

Lásd:
▪ A távoli beltéri érzékelő szerelési
kézikönyve
▪ Kiegészítő kézikönyv az opcionális
berendezésekhez

Elrendezés

2 Dupla kábeles tápellátás (= megosztott
tápellátás)
Megjegyzés: Erre például
Németországban végzett felszerelés
esetében van szükség.

C5

Vezetékek: 2×0,75 mm²
[9.B.1]=2 (Külső érzékelő= Szoba)
Áramérzékelők

Egység felnyitása(a)

C1

[1.7] Szobai érzékelő eltolása

1

Lásd az áramérzékelők szerelési
kézikönyvét.

2
4

Vezetékek: 3×2. Használja a
tartozékként kapott kábel (40 m) egy
részét.

3

[9.9.1]=3 (Energiafogyasztásvezérlő = Áramérzékelő)
[9.9.E] Áramérzékelő eltolása
Kényelmi felhasználói
felület

Lásd:
▪ A kényelmi felhasználói felület
szerelési
és
üzemeltetési
kézikönyve
▪ Kiegészítő kézikönyv az opcionális
berendezésekhez
Vezetékek: 2×(0,75~1,25 mm²)

C1: a kiegészítő fűtőelem tápellátása
(1N~ vagy 3N~)
C5: az egység többi részének tápellátása
(1N~)
3 Egykábeles tápellátás (= kombinált
tápellátás)
+

Maximális hossz: 500 m
[2.9] Vezérlés

Kedvezményes kWh-díjszabású
elektromos áram külön normál kWhdíjszabású elektromos áram nélkül(b)

[1.6] Szobai érzékelő eltolása

6.4

C2

A tápellátás csatlakoztatása

Alkalmazza az alábbi elrendezések valamelyikét a tápellátás
csatlakoztatásához (a C1~C5 esetében a részleteket lásd az alábbi
táblázatban):
#

Elrendezés

1 Egykábeles tápellátás (= kombinált
tápellátás)

C1

Egység felnyitása
Nem szükséges
(gyárilag felszerelt
kábel csatlakozója
az egységen kívül)

C1

1

3
2

X5M

(a)

C1: kedvezményes kWh-díjszabású
elektromos áram (1N~ vagy 3N~)
C2: kedvezményes kWh-díjszabású
elektromos áramkör csatlakozója

C1: a kiegészítő fűtőelem és az egység
többi részének tápellátása (1N~ vagy
3N~)

Szerelési kézikönyv
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#

Elrendezés

Egység felnyitása(a)

4 Dupla kábeles tápellátás (= megosztott
tápellátás)

#

6 Dupla kábeles tápellátás (= megosztott
tápellátás)

+

+

Kedvezményes kWh-díjszabású
elektromos áram külön normál kWhdíjszabású elektromos áram nélkül(b)

C5

Egység felnyitása(a)

Elrendezés

Kedvezményes kWh-díjszabású
elektromos áram és külön normál kWhdíjszabású elektromos áram(b)

C2

C5

C3

C2

C1

C1
X5M

1

4

X2M X5M
5
2

a

3
Z1F

C1: kedvezményes kWh-díjszabású
elektromos áram a kiegészítő
fűtőelemhez (1N~ vagy 3N~)

C1: normál kWh-díjszabású elektromos
áram a kiegészítő fűtőelemhez (1N~ vagy
3N~)

C2: kedvezményes kWh-díjszabású
elektromos áramkör csatlakozója

C2: kedvezményes kWh-díjszabású
elektromos áramkör csatlakozója

C5: kedvezményes kWh-díjszabású
elektromos áram az egység többi
részéhez (1N~)

C3: külön normál kWh-díjszabású
elektromos áram a hidromodulhoz (1N~)
C4: az X11Y csatlakoztatása

5 Egykábeles tápellátás (= kombinált
tápellátás)

C5: kedvezményes kWh-díjszabású
elektromos áram a kompresszorhoz (1N~)

+
Kedvezményes kWh-díjszabású
elektromos áram és külön normál kWhdíjszabású elektromos áram(b)
NEM ENGEDÉLYEZETT

d

e
b
f
c

(a)

—

(b)

Lásd: "4.2.1 A beltéri egység felnyitása" 4
[ 8].
A kedvezményes kWh-díjszabású elektromos áram típusai:

INFORMÁCIÓ
A kedvezményes kWh-díjszabású elektromos áram
bizonyos típusai esetén külön normál kWh-díjszabású
elektromos áramot kell biztosítani a beltéri egység
számára. Erre az alábbi esetekben van szükség:
▪ ha az aktív kedvezményes kWh-díjszabású tápellátás
megszakad, VAGY
▪ ha
nem
engedélyezett
a
beltéri
egység
áramfogyasztása a kedvezményes kWh díjszabású
tápellátásnál, amikor az aktív.
Részlet – C1: gyárilag felszerelt tápellátás kábele
Vezetékek: 3N+GND VAGY 1N+GND
Maximális üzemi áram: lásd az egységen található adattáblát.
Csatlakoztassa a gyárilag felszerelt tápellátás kábelét 1N~ vagy 3N~
tápellátáshoz.
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S1S
a

2×

1×

b

F1B

I

2

I

4

I

6

7

I

8

Q1DI

1

F1B

I

2

3

I

4

BLU

GRY

BLK

BRN

BLU
5

5

I

6

7

I

YLW/GRN

3

YLW/GRN

1

3N~

OR

GRY

BLK

BRN

1N~

8

Q1DI

X5M

9

10

1×
L

N

L1

1N~, 50 Hz, 230 V AC

a
b
F1B

Q1DI

L2 L3

N

INFORMÁCIÓ

3N~, 50 Hz, 400 V AC

Gyárilag felszerelt tápkábel
Helyszíni huzalozás
Túláram-biztosíték (nem tartozék). 1N~ esetében ajánlott
biztosítékok: 4 pólus, 32 A-es biztosíték, C görbe. 3N~
esetében ajánlott biztosítékok: 4 pólus, 16 A-es
biztosíték, C görbe.
Földzárlatvédelmi áramkör-megszakító (nem tartozék)

Részlet – C2: kedvezményes kWh-díjszabású elektromos
áramkör csatlakozója
Vezetékek: 2×(0,75~1,25 mm²)

A kedvezményes kWh díjszabású elektromos áramkör
csatlakozója ugyanazokhoz a csatlakozókhoz csatlakozik
(X5M/9+10), mint a biztonsági termosztát. A rendszer
VAGY csak kedvezményes kWh díjszabású elektromos
áramkörrel VAGY biztonsági termosztáttal rendelkezhet.
Részlet – C3: külön normál kWh-díjszabású elektromos áram
Vezetékek: 1N+GND
Maximális üzemi áram: 6,3 A
Csatlakoztassa a külön normál kWh-díjszabású elektromos áramot a
következőképpen:

Maximális hossz: 50 m.

1N~, 50 Hz, 230 V AC

Kedvezményes kWh-díjszabású elektromos áramkör
csatlakozója: 16 V DC jelzés (a feszültséget a PCB biztosítja).
A feszültségmentes csatlakozónak minimum 15 V DC, 10 mA
áramerősséget kell vezetnie.
Csatlakoztassa a kedvezményes kWh-díjszabású
áramkör csatlakozóját (S1S) a következőképpen.

LN

Q3DI

elektromos

1×
2×

X2M
1×

Szerelési kézikönyv
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6 Elektromos bekötések
Részlet – C4: a következő csatlakoztatása:X11Y

Mellékelt tartozék távoli kültéri érzékelő és kábel (40 m)

Gyárilag felszerelt kábelek.

[9.B.2] Külső érzékelő eltolása (= [2‑0B] helyszíni
beállítás áttekintése)

Válassza le az X11Y elemet az X11YA elemről, majd csatlakoztassa
az X11YB elemhez.

X2M/5+6

[9.B.3] Átlagolási idő (= [1‑0A] helyszíni beállítás
áttekintése)
1

Csatlakoztassa a külső hőmérséklet-érzékelő kábelét a beltéri
egységhez.

a

b

c

d

X11YB
Z1F

X11Y

X11YA

a
b
c
d

Részlet – C5: opcionális készlet EKGSPOWCAB
Szerelje fel az EKGSPOWCAB opcionális készletet
(= megosztott tápellátáshoz való tápkábel). A szerelési
útmutatásokat lásd az opcionális készlet szerelési
kézikönyvében.

Z15C
N=1 X22YB
1
2
3

1

F2B

I

2

Q2DI

Az érzékelő (tartozékként kapott) szerelési kézikönyvében
leírtak szerint szerelje fel a távoli kültéri érzékelőt.

I

4

N

A beállítások módosítása, ha a távoli
kültéri érzékelő nem szerelhető fel
megfelelően
MEGJEGYZÉS
A környezeti érzékelő felszerelése és csatlakoztatása
MINDIG javasolt. Ha ez nem lehetséges, és NEM
csatlakoztatja az érzékelőt az egységhez, az egység
kijelzője H9‑00 hibát fog jelezni.

3

1N~, 50 Hz, 230 V AC

F2B

3

Z2F/1
Z2F/2
Z2F/3

Q2DI

L

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.

YLW/GRN

BLU

BRN

EKGSPOWCAB

2

6.5.1

X22Y

Gyárilag felszerelt kábel
Összekötő csatlakozók (nem tartozék)
Távoli kültéri érzékelő kábele (40 m) (mellékelt tartozék)
Távoli kültéri érzékelő (mellékelt tartozék)

Ha nem tudja felszerelni kültéren a távoli érzékelőt, hajtsa végre az
alábbi lépéseket.
1

Szerelje fel a környezeti érzékelőt a műszaki helyiségben.

2

A célhőmérséklet mód beállítását módosítsa Időjárásfüggő
értékről
Rögzített
értékre.
További
információ:
"7.3.4 Időjárásfüggő görbék használata" 4
[ 35].

3

Ezen kívül módosítsa az alábbi beállításokat is.
#

Kód
[4–02]

Térfűtés kikapcsolási
hőmérséklete (térfűtés működési
tartománya)

[4.3.2]

[F–01]

Térhűtés kikapcsolási
hőmérséklete (térhűtés működési
tartománya)

[9.3.6]

[5–00]

Egyensúly (kiegészítő fűtőelem
működése)

[9.3.7]

[5–01]

Egyensúlyi hőmérséklet (kiegészítő
fűtőelem működése)

[1.4.1]

[2–06]

Fagymentesítés Aktiválás

[9.C.3]

[C–03]

Hőmérséklet (bivalens működés)

[9.6.2]

[5–03]

Elsőbbségi hőmérséklet (térfűtés és
használati meleg víz közötti egyensúly)

Túláram-biztosíték (nem tartozék). Ajánlott biztosítékok: 2
pólus, 16 A-es biztosíték, C görbe.
Földzárlatvédelmi áramkör-megszakító (nem tartozék)

Konfiguráció tápellátása
[9.3] Kiegészítő fűtőelem
[9.8] Kedvezményes elektromos áram

6.5

A távoli kültéri érzékelő
csatlakoztatása

A (tartozékként kapott) távoli kültéri érzékelő a külső környezeti
hőmérsékletet méri.

Leírás

[4.3.1]

INFORMÁCIÓ
Ha a kívánt kilépő vízhőmérséklet az időjárás függvénye,
fontos a kültéri hőmérséklet állandó mérése.
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6.6

6.7

Az elzárószelep csatlakoztatása
INFORMÁCIÓ

Az áramfogyasztás-mérők
csatlakoztatása
Vezetékek: 2 (mérőnként)×0,75 mm²

Példa az elzárószelep használatára. Ha egyetlen kilépő
vízhőmérsékleti zónával, illetve padlófűtés és hőszivattyúkonvektorok kombinációjával dolgozik, szereljen be egy
elzárószelepet a padlófűtés előtt, nehogy pára csapódjon
le a padlón, amikor a rendszert hűtésre használja.

Áramfogyasztás-mérők: 12 V DC impulzusjelzés (a
feszültséget a PCB biztosítja)
[9.A] Energiamérés

Vezetékek: 2×0,75 mm²
INFORMÁCIÓ

Maximális üzemi áram: 100 mA

Ha az áramfogyasztás-mérőn nincs tranzisztoros kimenet,
ellenőrizze a polaritást. A pozitív polaritású oldal
csatlakozási helye X5M/6 és X5M/4, a negatív polaritású
oldal csatlakozási helye pedig X5M/5 és X5M/3 KELL,
hogy legyen.

PCB által biztosított 230 V AC
[2.D] Lekapcsolószelep
1

Nyissa fel a következőt (lásd: "4.2.1 A beltéri egység
felnyitása" 4
[ 8]):

1

1 Felső panel
2 Felhasználói felület panelje

1

3
2

Nyissa fel a következőt (lásd: "4.2.1 A beltéri egység
felnyitása" 4
[ 8]):

1

1 Felső panel
2 Felhasználói felület panelje

3 Felszerelési kapcsolódoboz fedele

3
2

3 Felszerelési kapcsolódoboz fedele
2

Csatlakoztassa a szelepvezérlő kábelt a
kivezetésekre az alábbi illusztrációnak megfelelően.

megfelelő
2

MEGJEGYZÉS

Csatlakoztassa az áramfogyasztás-mérők kábeleit a megfelelő
kivezetésekre az alábbi illusztrációnak megfelelően.

S3S

A huzalozás eltérő az NC (normally closed: alaphelyzetben
zárt) és az NO (normally open: alaphelyzetben nyitott)
szelepek esetében.

3

4

S2S
5

6

M2S

2×

1×
1×
2×

3

4

X5M
NO

NC

OR

X2M
1×
3

6

1×
29
21

28
21

5

X2M

3

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.

6.8

A használatimelegvíz-szivattyú
csatlakoztatása

1×

Vezetékek: (2+GND)×0,75 mm²
HMV-szivattyúkimenet. Maximális terhelés: 2 A (beömlés),
230 V AC, 1 A (folyamatos)

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.

[9.2.2] HMV-szivattyú
[9.2.3] HMV-szivattyú program
1

Szerelési kézikönyv
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Nyissa fel a következőt (lásd: "4.2.1 A beltéri egység
felnyitása" 4
[ 8]):
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6 Elektromos bekötések
1

1 Felső panel
2 Felhasználói felület panelje

2

3
2

3 Felszerelési kapcsolódoboz fedele

2

1+2
1

3

A felszerelési kapcsolódoboz
és a fő kapcsolódoboz közötti
vezeték

3

a

Az EKRP1HBAA felszerelése
szükséges.

Y1 YC

b

Kábelhüvely (nem tartozék)

X2M 14a 21

a

Csatlakoztassa a használatimelegvíz-szivattyú kábelét a
megfelelő kivezetésekre az alábbi illusztrációnak megfelelően.

b

2

A4P

M
M2P 1~

1

A riasztás kimenetéhez
csatlakoztatott vezetékek

2

1×
1×
2×
2×

b

1×
12

1×

X2M
2

3

6.9

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.

A riasztás kimenetének
csatlakoztatása

3
1

X2M

1
a2
14 N
L

1×

Vezetékek: (2+1)×0,75 mm²
Maximális terhelés: 0,3 A, 250 V AC

b

[9.D] Riasztás kimenete
1

Nyissa fel a következőt (lásd: "4.2.1 A beltéri egység
felnyitása" 4
[ 8]):

1

1 Felső panel
2 Felhasználói felület panelje
3 Elülső panel
4 Felszerelési kapcsolódoboz fedele

5

4
2

1×

3

5 Fő kapcsolódoboz fedele
2

Csatlakoztassa a riasztás kimenetének kábelét a megfelelő
kivezetésekre
az
alábbi
illusztrációnak
megfelelően.
Mindenképpen helyezze a felszerelési kapcsolódoboz és a fő
kapcsolódoboz közötti 2. és 3. vezetéket kábelhüvelybe (nem
tartozék), hogy duplán legyenek szigetelve.

a
YC
Y1

3

EWSAH/X06D
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A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.

Szerelési kézikönyv
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6 Elektromos bekötések
6.10

A térhűtés/-fűtés BE/KI
kimenetének csatlakoztatása

2

Vezetékek: (2+1)×0,75 mm²

3
1

X2M

1
a2
14 N
L

Maximális terhelés: 3,5 A, 250 V AC
—

1×
1

Nyissa fel a következőt (lásd: "4.2.1 A beltéri egység
felnyitása" 4
[ 8]):

1

1 Felső panel
2 Felhasználói felület panelje

5

3 Elülső panel

b

4
2
3

4 Felszerelési kapcsolódoboz fedele
5 Fő kapcsolódoboz fedele
2

1×

Csatlakoztassa a riasztás kimenetének kábelét a megfelelő
kivezetésekre
az
alábbi
illusztrációnak
megfelelően.
Mindenképpen helyezze a felszerelési kapcsolódoboz és a fő
kapcsolódoboz közötti 2. és 3. vezetéket kábelhüvelybe (nem
tartozék), hogy duplán legyenek szigetelve.
2

1+2
1

X2M 14a 21

a

b

A4P

3

A riasztás kimenetéhez
csatlakoztatott vezetékek
A felszerelési kapcsolódoboz
és a fő kapcsolódoboz közötti
vezeték

3

a

Az EKRP1HBAA felszerelése
szükséges.

Y2 YC

b

Kábelhüvely (nem tartozék)

2

a
YC
Y2

3

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.

6.11
1

2

A külső hőforrásra való átállás
csatlakoztatása
INFORMÁCIÓ
A bivalens működés csak 1 kilépő vízhőmérsékleti zóna
esetén, a következővel lehetséges:
▪ szobatermosztátos szabályozás, VAGY

1×

▪ külső szobatermosztátos szabályozás.
Vezetékek: 2×0,75 mm²

2×

Maximális terhelés: 0,3 A, 250 V AC

b

Minimális terhelés: 20 mA, 5 V DC
[9.C] Bivalens
1

Nyissa fel a következőt (lásd: "4.2.1 A beltéri egység
felnyitása" 4
[ 8]):
2 Felhasználói felület panelje
3 Elülső panel
4 Fő kapcsolódoboz fedele

2

Szerelési kézikönyv
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1

1 Felső panel

1×

4

2
3

Csatlakoztassa a külső hőforrásra való átállás kábelét a
megfelelő kivezetésekre az alábbi illusztrációnak megfelelően.

EWSAH/X06D
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6 Elektromos bekötések
S6S
S7S
S8S
S9S

NL

5 4
X2

3

2

1

X1

2×

2×

1×

1×

a

X2X1
12345

a

a
a

3

Az EKRP1HBAA felszerelése szükséges.

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.

6.12

Áramfogyasztó digitális bemenetek
csatlakoztatása

3

6.13

Vezetékek: 2 (bemeneti jelenként)×0,75 mm²

Biztonságitermosztát-csatlakozás: 16 V DC jelzés (a
feszültséget a PCB biztosítja)

[9.9] Energiafogyasztás-vezérlő.

[9.8.1]=3 (Kedvezményes elektromos áram = Biztonsági
termosztát)

Nyissa fel a következőt (lásd: "4.2.1 A beltéri egység
felnyitása" 4
[ 8]):

3 Elülső panel
4 Fő kapcsolódoboz fedele

2

4

Nyissa fel a következőt (lásd: "4.2.1 A beltéri egység
felnyitása" 4
[ 8]):
1 Felső panel

2

2 Felhasználói felület panelje

3

Csatlakoztassa az áramfogyasztó digitális bemeneteinek
kábelét a megfelelő kivezetésekre az alábbi illusztrációnak
megfelelően.

EWSAH/X06D
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1

1

1 Felső panel
2 Felhasználói felület panelje

A biztonsági termosztát
csatlakoztatása (normál zárt
kapcsolattal)

Vezetékek: 2×0,75 mm²

Áramforrás-korlátozás digitális bemenetei: 12 V DC/12 mA
jelzés (a feszültséget a PCB biztosítja)

1

Az EKRP1AHTA felszerelése szükséges.

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.

1

3
2

3 Felszerelési kapcsolódoboz fedele

2

Csatlakoztassa az (alapesetben zárt) biztonsági termosztát
kábeleit a megfelelő kivezetésekre az alábbi illusztrációnak
megfelelően.

Szerelési kézikönyv
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6 Elektromos bekötések
Q4L

MEGJEGYZÉS
Leválasztás előtt. Ha el szeretné távolítani vagy le
szeretné választani a sós vizes alacsonynyomáskapcsolót, először állítsa be a [C‑0B]=0 értéket (nincs
felszerelve sós víz alacsonynyomás-kapcsoló). Ellenkező
esetben hiba történik.

2×

1×

1

Nyissa fel a következőt (lásd: "4.2.1 A beltéri egység
felnyitása" 4
[ 8]):

1

1 Felső panel
2 Felhasználói felület panelje

3
2

3 Felszerelési kapcsolódoboz fedele

2

Csatlakoztassa a sós vizes alacsonynyomás-kapcsolót az
alábbi ábrán látható módon.

S1PL
P<

X5M

9

10

2×

1×
3

1×

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy a biztonsági termosztát kiválasztása
és felszerelése során a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően járjon el.
A
biztonsági
termosztát
akaratlan
kioldásának
megakadályozása a következőket javasoljuk:
▪ A biztonsági
visszaállítható.

termosztát

▪ A biztonsági termosztát
legfeljebb 2°C/perc legyen.

legyen

automatikusan

hőmérséklet-ingadozása

▪ Legyen legalább 2 méter távolság a biztonsági
termosztát és a 3 járatú szelep között.

1×

INFORMÁCIÓ
MINDIG konfigurálja a biztonsági termosztátot, miután
felszerelte. Ha nem konfigurálja, az egység figyelmen kívül
hagyja a biztonsági termosztát csatlakozását.

A16P/X13A/1+4

INFORMÁCIÓ
A kedvezményes kWh díjszabású elektromos áramkör
csatlakozója ugyanazokhoz a csatlakozókhoz csatlakozik
(X5M/9+10), mint a biztonsági termosztát. A rendszer
VAGY csak kedvezményes kWh díjszabású elektromos
áramkörrel VAGY biztonsági termosztáttal rendelkezhet.

6.14

a

c

A sós vizes alacsonynyomáskapcsoló csatlakoztatása
a

A vonatkozó jogszabályoktól függően előfordulhat, hogy sós vizes
alacsonynyomás-kapcsolót kell felszerelnie (nem tartozék).

b
c

MEGJEGYZÉS
Mechanikus. Mechanikus sós vizes alacsonynyomáskapcsoló használatát javasoljuk. Elektromos sós vizes
alacsonynyomás-kapcsoló használata esetén a kapacitív
áramok megzavarhatják az áramláskapcsoló működését,
és az egység meghibásodását okozhatják.

Szerelési kézikönyv
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b

3

Vágja el az A16P/X13A/1+4 vezetékeit (gyárilag
beszerelve)
Összekötő csatlakozók (nem tartozék)
A sós vizes alacsonynyomás-kapcsoló kábelének
vezetékei (nem tartozék)

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.
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6 Elektromos bekötések
6.15

Alkatrészek: PCB

A termosztát csatlakoztatása
passzív hűtéshez
INFORMÁCIÓ

X1A

Korlátozás: Passzív hűtés csak a következők esetében
lehetséges:

a

▪ Csak fűtő modellek
LD1

▪ 0 és 20°C közötti központivízkör-hőmérséklet

LD2

X2A

Vezetékek: 2×0,75 mm²

b

LD3
LD4

X3A

—
1

X4A

Nyissa fel a következőt (lásd: "4.2.1 A beltéri egység
felnyitása" 4
[ 8]):

1

1 Felső panel
2 Felhasználói felület panelje

3
2

3 Felszerelési kapcsolódoboz fedele

X1A~X4A
a
b

Csatlakozók
DIP kapcsoló
Állapotjelző LED-ek

Állapotjelző LED-ek
2

Csatlakoztassa
a
termosztát
kábeleit
kivezetésekhez az alábbi ábrán látható módon.

a

megfelelő

LED
LD1

Leírás
Az adapter áramellátását
és a normális működést
jelzi.

R1T
-t°

LD3

A beltéri egységgel
folytatott kommunikációt
jelzi.

▪ LED
BE:
kommunikáció.

Az okoshálózat
működését jelzi.

▪ LED BE: a beltéri
egység
okoshálózati
működését
a
LANadapter vezérli.

1×
3

a

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal a kábelrögzítő pontokhoz.

normál

▪ LED
villog:
kommunikációs hiba.

▪ LED KI: a rendszer
normál
működési
feltételek között üzemel
(térfűtés/-hűtés,
használati meleg víz
előállítása),
vagy
"Normál üzem"/"Szabad
üzem"
okoshálózati
üzemmódban fut.

34

X2M

▪ LED NEM villog: az
egység nem üzemel.

Az útválasztóval folytatott ▪ LED
BE:
normál
TCP/IP-kommunikációt
kommunikáció.
jelzi.
▪ LED
villog:
kommunikációs hiba.

LD4

30

normál

LD2

1×
2×

Működés
▪ LED
villog:
működés.

Rendszerkövetelmények
A hőszivattyúrendszerrel szemben támasztott követelmények a
LAN-adapter alkalmazásától és a rendszer elrendezésétől függnek.
Alkalmazásból történő vezérlés
Elem

Előírás

6.16

LAN-adapter

LAN-adapter
szoftvere

Ajánlott a LAN-adapter szoftverét MINDIG
naprakészen tartani.

6.16.1

A LAN-adapter ismertetése

Egység vezérlési
módja

A felhasználói felületen adja meg a [2.9]=2
(Vezérlés = Szobatermosztát) beállítást

A beltéri egység beépített LAN-adaptert (modell: BRP069A61)
tartalmaz, amely lehetővé teszi a következőket:
▪ A hőszivattyúrendszer alkalmazásból történő vezérlése
▪ A hőszivattyúrendszer integrálása okoshálózati alkalmazásba

EWSAH/X06D
Daikin Altherma 3 WS
4P675759-1B – 2022.04

Okoshálózati alkalmazások
Elem

Előírás

LAN-adapter
szoftvere

Ajánlott a LAN-adapter szoftverét MINDIG
naprakészen tartani.

Egység vezérlési
módja

A felhasználói felületen adja meg a [2.9]=2
(Vezérlés = Szobatermosztát) beállítást
Szerelési kézikönyv
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6 Elektromos bekötések
Elem

(a)

Előírás

A használati meleg
víz beállításai

Energiafogyasztásvezérlő beállításai

A használatimelegvíz-tartályban történő
energiapuffereléshez a felhasználói felületen
adja meg a [9.2.1]=4 (Használati meleg
víz = Beépített) beállítást.

(c)

A felhasználói felületen állítsa be a
következőket:
▪ [9.9.1]=1 (Energiafogyasztás-vezérlő
= Folyamatos)
▪ [9.9.2]=1 (Típus = kW)

6.16.3

Útválasztó

Győződjön meg róla, hogy a LAN-adapter LAN-kapcsolaton
keresztül csatlakoztatható.

INFORMÁCIÓ
A szoftverfrissítések végrehajtására vonatkozó útmutatást
a szerelői referencia-útmutatóban találja.

6.16.2

(b)

Ethernet-kábel: Tartsa be a LAN-adapter és az útválasztó közötti
maximálisan engedélyezett távolságot, amely Cat5e kábelek
esetén 50 m, Cat6 kábelek esetén pedig 100 m.
Ezeket a kábeleket KÖTELEZŐ szigetelni. Az ajánlott
csupaszolási hossz: 6 mm.
Az X1A-hoz csatlakozó minden vezeték H05VV KELL, hogy
legyen. Az ajánlott csupaszolási hossz: 7 mm. További
információ: "6.16.5 Szolárinverter/energiagazdálkodási
rendszer" 4
[ 27].

Az elektromos csatlakozások áttekintése

Az Ethernet-kábel minimálisan szükséges kategóriája Cat5e.

Az útválasztó csatlakoztatása
Használja az alábbi módszerek (A, B vagy C) valamelyikét az
útválasztó csatlakoztatásához:

Csatlakozók

a
c

1

a1
a2

2
3
4
N
L

b

1
2

X2A

c

a
b
c

X3A

d

Gyárilag felszerelt Ethernet-kábel
Útválasztó (nem tartozék)
Okostelefon alkalmazásból történő vezérléssel (nem
tartozék)

#

X4A

A

Útválasztó csatlakoztatása
Vezetékes

a
a1
a2
b
c
d

d Nem tartozék Ethernet-kábel:
▪ Minimálisan szükséges kategória: Cat5e
▪ Maximális hossz:
▪ Cat5e kábelek esetén 50 m

Nem tartozék kábelek:
Csatlakoztatás Kábelkeresztm
etszet
Útválasztó (az
egységen kívül
található,
gyárilag
felszerelt
Ethernetkábelen
keresztül, amely
a következőből
érkezik: X4A)

—

Szerelési kézikönyv

Vezetékek
—

Maximális
kábelhossz

▪ Cat6 kábelek esetén 100 m
B

Vezeték nélküli

50/100 m(a)

c

a
e

b

e Vezeték nélküli híd (nem tartozék)
C

Áramfogyasztás 0,75~1,25 mm
-mérő (X2A)
Szolárinverter/
energiagazdálk
odási rendszer
+ 230 V AC
jelzésfeszültség
(X1A)

c

d

b

A szolárinverterhez/energiagazdálkodási rendszerhez
230 V AC jelzésfeszültség
Az áramfogyasztás-mérőhöz
Gyárilag felszerelt kábel a beltéri egységhez (P1/P2)
Az útválasztóba (az egységen kívül található, gyárilag
felszerelt Ethernet-kábelen keresztül)

Csatlakozások

26

b

A/B/C

X1A

0,75~1,5 mm

2

2

2

(b)

Az
alkalmazástól
függ(c)

100 m

Elektromos hálózat

a

f

g

f

c
b

100 m
f Elektromos hálózati adapter (nem tartozék)
g Elektromos hálózat (nem tartozék)
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6 Elektromos bekötések
S1S

INFORMÁCIÓ
A LAN-adaptert közvetlenül az útválasztóhoz ajánlott
csatlakoztatni. A hálózat nélküli híd vagy az elektromos
hálózati adapter modelljétől függően előfordulhat, hogy a
rendszer nem működik megfelelően.

2×

MEGJEGYZÉS
A kábeltörés miatti kommunikációs problémák megelőzése
érdekében NE lépje túl az Ethernet-kábel minimális
hajlítási sugarát.

6.16.4

1×

Áramfogyasztás-mérő

Ha a LAN-adapter csatlakoztatva van egy áramfogyasztás-mérőhöz,
bizonyosodjon meg arról, hogy az egy elektromos impulzusmérő.
Követelmények:
Elem

Specifikáció

Típus

Impulzusmérő (5 V DC
impulzusjelzés)

Impulzusok lehetséges száma

▪ 100 impulzus/kWh
▪ 1000 impulzus/kWh

Impulzus
időtartama

Minimális
bekapcsolási
idő

10 ms

Minimális
100 ms
kikapcsolási idő
Mérés típusa

1
2

A beszerelési módtól függ:
▪ 1N~ AC mérő

1
2

▪ 3N~
AC
mérő
(kiegyensúlyozott terheléssel)

INFORMÁCIÓ

▪ 3N~
AC
mérő
(nem
kiegyensúlyozott terheléssel)

Ügyeljen a kábel polaritására. A pozitív vezeték
csatlakozási helye X2A/1, a negatív vezeték csatlakozási
helye pedig X2A/2 KELL, hogy legyen.

INFORMÁCIÓ
Szükséges,
hogy
az
áramfogyasztás-mérő
impulzuskimenete a hálózatba BEFELÉ menő teljes
energiamennyiséget tudja mérni.

FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy az áramfogyasztás-mérő megfelelő
irányú legyen, vagyis a hálózatba BEFELÉ menő teljes
energiamennyiséget mérje.

Ajánlott áramfogyasztás-mérők
Fázis

ABB hivatkozás

1N~

2CMA100152R1000 B21 212-100

3N~

2CMA100166R1000 B23 212-100

6.16.5

Az áramfogyasztás-mérő csatlakoztatása

INFORMÁCIÓ

MEGJEGYZÉS
A PCB károsodásának megelőzése érdekében TILOS az
elektromos vezetékeket úgy összekötni, hogy a
csatlakozók már csatlakoznak a PCB-hez. Először kösse
össze a vezetékeket a csatlakozóval, majd ezután kösse
össze a csatlakozókat a PCB-vel.
1

Nyissa fel a következőt (lásd: "4.2.1 A beltéri egység
felnyitása" 4
[ 8]):

1

1 Felső panel
2 Felhasználói felület panelje
3 Elülső panel

4

2

Csatlakoztassa az áramfogyasztás-mérőt
X2A/1+2 csatlakozóihoz.
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2
3

4 Fő kapcsolódoboz fedele

a

Szolárinverter/energiagazdálkodási
rendszer

LAN-adapter

Az üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a
szolárinverter/energiagazdálkodási rendszer fel van
szerelve a LAN-adapterhez való kapcsolódáshoz
szükséges digitális kimenetekkel. További információkért
tekintse meg a szerelői referencia-útmutatót.
Az X1A csatlakozó a LAN-adapter és egy szolárinverter/
energiagazdálkodási rendszer digitális kimeneteinek összekötésére
szolgál, és lehetővé teszi a hőszivattyúrendszer integrációját az
okoshálózati alkalmazásba.
Az X1A/N+L 230 V AC jelzésfeszültséget küld az X1A bemeneti
csatlakozóra. A 230 V AC jelzésfeszültség lehetővé teszi a digitális
bemenetek állapotának észlelését (nyitott vagy zárt), és NEM látja el
tápfeszültséggel a LAN-adapter PCB-jének többi részét.
Győződjön meg arról, hogy az X1A/N+L védelméről egy
gyorsreagálású
áramkör-megszakító
gondoskodik
(névleges
áramerősség 100 mA~6 A, B típus).
Az X1A további huzalozása a szolárinverter/energiagazdálkodási
rendszeren elérhető digitális kimenetektől és/vagy a rendszer
esetében használni kívánt okoshálózati üzemmódtól függ.

Szerelési kézikönyv

27

7 Konfigurálás
Okoshálózati üzemmód
Normál üzemmód/Szabad futás

SG0
(X1A/1+2)

(X1A/3+4)

2 Felhasználói felület panelje

Felnyitás

Felnyitás

3 Elülső panel

Zárva

Felnyitás

3

2

Biztosítsa a jelzésfeszültséget az X1A/N+L csatlakozóra.
Győződjön meg arról, hogy az X1A/N+L védelméről egy
gyorsreagálású
áramkör-megszakító
gondoskodik
(100 mA~6 A, B típus).

3

A rendszer "Ajánlott BE" üzemmódú futtatásához (okoshálózat
alkalmazás)
csatlakoztassa
a
szolárinverter/
energiagazdálkodási rendszer digitális kimeneteit a LANadapter X1A/1+2 digitális bemenetéhez.

Zárva

Az egység és az elektromos
fűtőelemek működésének
inaktiválása magas energiatarifák
esetén.
Kényszerített BE

S1S
Zárva

2

Felnyitás

Energiapufferelés a
használatimelegvíz-tartályban és/
vagy a szobában,
ÁRAMFORRÁSKORLÁTOZÁSSAL.
Kényszerített KI

4

4 Fő kapcsolódoboz fedele

NINCS okoshálózati alkalmazás
Ajánlott BE

1

1 Felső panel

SG1

2

Zárva

NL

1

Energiapufferelés a
használatimelegvíz-tartályban és/
vagy a szobában, áramforráskorlátozás NÉLKÜL.

2×

További információkért tekintse meg a szerelői referencia-útmutatót.

1×

Szolárinverter/energiagazdálkodási rendszer
csatlakoztatása
MEGJEGYZÉS
A PCB károsodásának megelőzése érdekében TILOS az
elektromos vezetékeket úgy összekötni, hogy a
csatlakozók már csatlakoznak a PCB-hez. Először kösse
össze a vezetékeket a csatlakozóval, majd ezután kösse
össze a csatlakozókat a PCB-vel.
INFORMÁCIÓ
A digitális bemenetek csatlakoztatásának módja az X1Ahoz az okoshálózati alkalmazástól függ. Az alábbi
útmutatóban leírt csatlakozási mód a rendszer "Ajánlott
BE"
üzemmódú
futtatására
érvényes.
További
információkért tekintse meg a szerelői referenciaútmutatót.

1
2
3
4
N
L

FIGYELEM
Győződjön meg arról, hogy az X1A/N+L védelméről egy
gyorsreagálású
áramkör-megszakító
gondoskodik
(névleges áramerősség 100 mA~6 A, B típus).

1
2
NL

FIGYELEM
Amikor a vezetékeket csatlakoztatja a LAN-adapter X1A
csatlakozójához, győződjön meg arról, hogy mindegyik
vezeték megfelelően rögzül az adott csatlakozóhoz. Nyissa
ki a vezetékfogókat egy csavarhúzóval. Ügyeljen arra,
hogy a csupasz rézvezeték teljesen be legyen illesztve a
csatlakozóba (a csupasz rézvezetékek NEM maradhatnak
láthatók).

1
2
1

7

Konfigurálás

7.1

Áttekintés: Konfigurálás

Ez a fejezet leírja, hogy mit és hogyan kell tennie a rendszer
felszerelés utáni konfigurálásához.
MEGJEGYZÉS

3

Nyissa fel a következőt (lásd: "4.2.1 A beltéri egység
felnyitása" 4
[ 8]):

Ez a fejezet csak az alapvető konfigurálással foglakozik.
További részletes magyarázatért és háttér-információkért
tekintse meg a szerelői referencia-útmutatót.
Miért
Ha NEM állítja be megfelelően a rendszert, elképzelhető, hogy NEM
a várt módon fog működni. A konfigurálás a következőket
befolyásolja:
▪ A szoftver számításait

Szerelési kézikönyv
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▪ A felhasználói felületen látható és végrehajtható elemeket

Szerelő PIN-kódja

Hogyan

A Szerelő PIN-kódja 5678. A rendszer újabb menüelemekkel és
szerelői beállításokkal bővült.

A rendszert a felhasználói felületen keresztül állíthatja be.

Szerelő

▪ Első alkalom – Konfigurálás varázsló. Amikor először kapcsolja
BE a felhasználói felületet (az egységen keresztül), egy
konfigurálás varázsló segít beállítani a rendszert.
▪ Indítsa újra a konfigurálás varázslót. Miután a rendszer be lett
állítva, bármikor újraindíthatja a konfigurálás varázslót. A
konfigurálás varázsló újraindításához lépjen a Szerelői
beállítások > Beállítás varázsló menüpontra. Az Szerelői
beállításokeléréséhez lásd: "7.1.1 A leggyakrabban használt
parancsok elérése" 4
[ 29].
▪ A későbbiekben.
menüszerkezetben
módosíthatja.

Ha szükséges, a konfigurálást a
vagy
a
beállítások
áttekintésében

5678

A haladó felhasználó PIN-kódja
A Haladó felhasználó PIN-kódja 1234. Most már láthatóvá váltak
a további menüpontok.
Haladó felhasználó

1234

INFORMÁCIÓ
Miután a konfigurálás varázsló lefutott, a felhasználói
felületen egy áttekintő képernyő jelenik meg, amelyen a
rendszer kéri a beállítások megerősítését. A megerősítést
követően a rendszer újraindul, és a kezdőképernyő jelenik
meg.

A felhasználó PIN-kódja
A Felhasználó PIN-kódja 0000.

A beállítások elérése – Jelölések a táblázatokban

Felhasználó

0000

A szerelői beállításokat két különböző módszerrel érheti el. NEM
minden beállítás érhető el azonban mindkét módszerrel. Ebben az
esetben az ebben a fejezetben található táblázatok megfelelő
oszlopában az N/A (nem alkalmazható) jelölés szerepel.
Módszer

A táblázatok
oszlopa

A beállítások elérése a kezdőmenü
képernyőjén vagy a menüszerkezeten
belüli navigációs útvonalon keresztül. A
navigációs elemek engedélyezéséhez
nyomja meg a gombot a kezdőképernyőn.
A beállítások elérése a helyszíni
beállítások áttekintésében található kódon
keresztül.

#
Például: [2.9]

Hozzáférés a szerelői beállításokhoz
1

Állítsa a felhasználói jogosultsági szintet Szerelő értékre.

2

Lépjen a [9] pontra: Szerelői beállítások.

Beállítás áttekintésének módosítása
Példa: Módosítsa az [1‑01] elemet 15-ről 20-ra.

Kód
Például: [C-07]

Lásd még:

A legtöbb beállítás a menüszerkezetből konfigurálható. Ha bármilyen
okból módosítani szükséges valamely beállítást a beállítások
áttekintő felületén, az a következőképp érhető el:

▪ "7.5 Menüszerkezet: Szerelői beállítások áttekintése" 4
[ 37]

1 Állítsa a felhasználói jogosultsági szintet Szerelő
értékre. Lásd: "A felhasználói jogosultsági szint
módosítása" 4
[ 29].

7.1.1

2 Lépjen a [9.I] pontra: Szerelői beállítások >
Helyszíni beállítások áttekintése.

▪ "Hozzáférés a szerelői beállításokhoz" 4
[ 29]

A leggyakrabban használt parancsok
elérése

A felhasználói jogosultsági szint módosítása
A felhasználói jogosultsági szintet a következőképp módosíthatja:

3 A bal oldali tekerőkapcsoló forgatásával válassza ki
a beállítás első részét, majd a tekerőkapcsoló
benyomásával erősítse meg.
00

05

0A

0

01

06

0B

1

02

07

0C

2

03

08

0D

3

04

09

0E

1 Lépjen a [B] pontra: Felhasználói profil.
B

Felhasználói profil

—

4 A bal oldali tekerőkapcsoló forgatásával válassza ki
a beállítás második részét
2 Adja meg a felhasználói jogosultsági szintnek
megfelelő PIN-kódot.
▪ Böngéssze végig a számjegyek listáját,
módosítsa a kiválasztott számjegyet.
▪ Mozgassa a kurzort balról jobbra.

—
és

1

00

05

0A

01 15

06

0B

02

07

0C

03

08

0D

04

09

0E

▪ Erősítse meg a PIN-kódot, és lépjen tovább.
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5 A jobb oldali tekerőkapcsoló forgatásával állítsa az
értéket 15-ről 20-ra.

1

00

05

0A

01 20

06

0B

02

07

0C

03

08

0D

04

09

0E

Használati meleg víz
Az alábbi beállítás határozza meg, hogy a rendszer készíthet-e
használati meleg vizet, és hogy melyik tartályt használja. Ez a
beállítás csak olvasható.
#

Kód

[9.2.1]

▪ Nincs HMV (használati meleg víz)

[E‑06](a)

▪ Beépített

(a)

[E‑07]

6 A bal oldali tekerőkapcsoló benyomásával erősítse
meg az új beállítást.
7 Nyomja meg a középső gombot a kezdőképernyőre
való visszatéréshez.

(a)

INFORMÁCIÓ
Miután módosította a beállításokat az áttekintő felületen,
és visszalép a kezdőképernyőre, a felhasználói felületen
egy felugró képernyő jelenik meg, amely a rendszer
újraindítását kéri.
A megerősítést követően a rendszer újraindul, és a
legutóbbi módosítások életbe lépnek.

7.2

Konfigurálás varázsló

A rendszer első BEKAPCSOLÁSÁT követően a felhasználói
felületen elindul egy konfigurálás varázsló. Ezzel a varázslóval
megadhatók a legfontosabb kezdeti beállítások az egység megfelelő
működéséhez. Szükség esetén a későbbiekben további beállítások
is konfigurálhatók. Ezeket a beállításokat a menüszerkezetben lehet
módosítani.
Védelmi funkciók
Az egység a következő védelmi funkciókkal van felszerelve:
▪ Szoba fagymentesítése [2-06]

▪ Tartály fertőtlenítése [2-01]

[7.1]

Kód
N/A

7.2.2
[7.2]

Leírás
Nyelv

Konfigurálás varázsló: Idő és dátum

#

Kód
N/A

Használja a menüszerkezetet a beállítások áttekintése helyett. A
menüszerkezet beállítása [9.2.1] lecseréli a következő 3 beállításáttekintést:
• [E-05]: Képes a rendszer használati meleg vizet készíteni?
• [E-06]: Van használatimelegvíz-tartály felszerelve a
rendszerben?
• [E-07]: Milyen használatimelegvíz-tartály van felszerelve?

Vészüzem
Amikor a hőszivattyúk nem működnek, a kiegészítő fűtőelem
szolgálhat szükséghelyzeti fűtőegységként, amely automatikusan
vagy felhasználói beavatkozásra átveszi a hőterhelést.
▪ Ha az Vészüzem értéke Automatikus, és a hőszivattyú
meghibásodik, a kiegészítő fűtőelem automatikusan átveszi a
használati meleg víz előállítását és a térfűtést.
▪ Ha az Vészüzem értéke Kézi, és a hőszivattyú meghibásodik, a
használati meleg víz előállítása és a térfűtés leáll.
A működés felhasználói felületen keresztül történő manuális
visszaállításához lépjen a Meghibásodás főmenü képernyőjére,
és erősítse meg, hogy a kiegészítő fűtőelem átveheti-e a
hőterhelést vagy sem.
▪ Ha az Vészüzem beállítása:

▪ auto.
TH
csökkentve/HMV
ki, a térfűtés mértéke
csökkentett, és a használati meleg víz NEM érhető el.

Konfigurálás varázsló: Nyelv

#

A
használatimelegvíz-melegítés
közben a rendszer a kiegészítő
fűtőelemet is használja.

▪ auto.
TH
csökkentve/HMV
be, a térfűtés mértéke
csökkentett, de a használati meleg víz így is elérhető.

▪ Vízcső befagyásának megelőzése [4-04]

7.2.1

Leírás

[E‑05](a)

Leírás
A helyi idő és dátum beállítása

▪ auto. TH normális/HMV ki, a térfűtés normál módon
működik, de a használati meleg víz NEM érhető el.
A Kézi módhoz hasonlóan az egység a teljes terhelést képes
kezelni a kiegészítő fűtőelemmel, ha a felhasználó aktiválja ezt a
lehetőséget a Meghibásodás főmenü képernyőjén.
Ha a házban hosszabb ideig nem tartózkodik senki, az Vészüzem
beállítást ajánlott auto. TH csökkentve/HMV ki értékre állítani az
áramfogyasztás minimalizálása érdekében.
#

INFORMÁCIÓ

[9.5.1]

Kód
N/A

Alapértelmezés szerint a nyári időszámítás engedélyezett,
és a rendszer 24 órás időformátumot használ. Ezek a
beállítások a kezdeti konfigurálás során vagy a következő
menüben
módosíthatók:
[7.2]:
Felhasználói
beállítások > Idő/dátum.

Leírás
▪ 0: Kézi
▪ 1: Automatikus
▪ 2: auto. TH csökkentve/HMV be
▪ 3: auto. TH csökkentve/HMV ki
▪ 4: auto. TH normális/HMV ki

7.2.3

Konfigurálás varázsló: Rendszer

Beltéri egység típusa
A beltéri egység típusát jeleníti meg, ez azonban nem módosítható.
Kiegészítő fűtőelem típusa
A kiegészítő fűtőelem csatlakoztatható a legtöbb európai elektromos
hálózathoz. A kiegészítő fűtőelem típusa megtekinthető, de nem
módosítható.
#
[9.3.1]

Kód
[E‑03]

Szerelési kézikönyv
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Leírás
▪ 4: 9W

INFORMÁCIÓ
Ha hőszivattyúhiba jelentkezik, és az Vészüzem beállítása
nem Automatikus (1. beállítás), a szobai fagyvédelem, a
padlófűtéses betonszárítás és a vízcsőfagyásgátló funkció
akkor is aktív marad, ha a felhasználó NEM erősíti meg a
szükséghelyzeti üzemet.
Zónák száma
A rendszer maximum 2 vízhőmérsékleti zónának képes kilépő vizet
biztosítani. A konfigurálás során be kell állítani a vízhőmérsékleti
zónák számát.
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#
[4.4]

INFORMÁCIÓ

MEGJEGYZÉS

Keverőegység. Ha a rendszer elrendezése 2 kilépő
vízhőmérsékleti zónát tartalmaz, akkor fel kell szerelnie
egy keverőegységet a fő kilépő vízhőmérsékleti zóna elé.

Ha a 2 zónás konfigurációban a kibocsátók típusa rosszul
van beállítva, a rendszer magas hőmérsékletű vizet
vezethet
az
alacsony
hőmérsékletű
kibocsátóra
(padlófűtés). Ennek elkerülése érdekében:

Kód
[7‑02]

Leírás

▪ Szereljen be egy vízhőtemporáló/termosztatikus
szelepet, hogy elkerülhető legyen, hogy az alacsony
hőmérsékletű kibocsátó túl magas hőmérsékletnek
legyen kitéve.

▪ 0: Egyetlen zóna
Csak egy kilépő vízhőmérsékleti zóna:

▪ Bizonyosodjon meg róla, hogy a fő zóna [2.7] és a
kiegészítő zóna [3.7] kibocsátótípusát a beszerelt
kibocsátónak megfelelően állítja be.
MEGJEGYZÉS
Egy túlnyomási megkerülőszelep is beszerelhető a
rendszerbe. Vegye figyelembe, hogy ez a szelep nem
minden esetben szerepel az ábrákon.

a

7.2.4
a Fő kilépő vízhőmérsékleti zóna
[4.4]

[7‑02]

▪ 1: Kettős zóna
Két kilépő vízhőmérsékleti zóna. A fő
kilépő vízhőmérsékleti zóna a nagyobb
terhelésű hőkibocsátókból áll, valamint
egy keverőegységből a kívánt kilépő
vízhőmérséklet elérése érdekében.
Fűtés esetén:

Konfigurálás varázsló: Kiegészítő
fűtőelem

A kiegészítő fűtőelem csatlakoztatható a legtöbb európai elektromos
hálózathoz. Ha a rendszer tartalmaz kiegészítő fűtőelemet, a
felhasználói felületen meg kell adni a feszültségét és a maximális
teljesítményét.
Kiegészítő fűtőelem típusa
A kiegészítő fűtőelem csatlakoztatható a legtöbb európai elektromos
hálózathoz. A kiegészítő fűtőelem típusa megtekinthető, de nem
módosítható.
#

a

Kód

[9.3.1]

[E‑03]

Leírás
▪ 4: 9W

Feszültség
c

b

A megfelelő értéket kell beállítani attól függően, hogy hogyan van
csatlakoztatva a kiegészítő fűtőelem a hálózathoz, és milyen
feszültséggel van ellátva. A kiegészítő fűtőelem mindegyik
konfigurációban 1 kW-os lépésekben fog működni.
#
[9.3.2]

Kód
[5‑0D]

Leírás
▪ 0: 230 V, 1ph
▪ 2: 400 V, 3ph

Maximális teljesítmény
a Kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti
zóna: a legmagasabb hőmérséklet
b Fő kilépő vízhőmérsékleti zóna: a
legalacsonyabb hőmérséklet
c Keverőegység
MEGJEGYZÉS
Ha NEM a következő módon állítja be a rendszert, az a
hőkibocsátók károsodását okozhatja. 2 zóna megléte
esetén fontos, hogy:

Maximális teljesítmény normál üzemben:
▪ 3 kW – 230 V-os, 1N~ egység esetén
▪ 6 kW – 400 V-os, 3N~ egység esetén
A kiegészítő fűtőelem maximális teljesítménye korlátozható. A
beállított érték a használt feszültségtől függ (lásd az alábbi
táblázatot), és ez lesz a maximális teljesítmény szükséghelyzeti
üzemben.
#
[9.3.5]

▪ a legalacsonyabb vízhőmérséklettel rendelkező zóna
legyen beállítva fő zónaként, és

Kód
[4-07](a)

Leírás
0~6 kW, ha a beállított feszültség 230 V,
1N~
0~9 kW, ha a beállított feszültség 400 V,
3N~

▪ a legmagasabb vízhőmérséklettel rendelkező zóna
pedig a kiegészítő zónaként.

(a)

7.2.5

Ha a [4-07] érték kisebbre van beállítva, akkor a rendszer a
legkisebb értéket használja minden üzemmódban.

Konfigurálás varázsló: Fő zóna

A fő kilépő vízhőmérsékleti zóna legfontosabb beállításai adhatók
meg itt.
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Hőleadó típusa

#

A fő zóna felmelegítése vagy lehűtése több időt vehet igénybe. Ez a
következőktől függ:

[2.4]

Kód

Leírás
Célhőm.mód:

N/A

▪ Rögzített

▪ A rendszer vízmennyiségétől

▪ IF fűtés, rögzített hűtés

▪ A fő zóna hőkibocsátójának típusától

▪ Időjárásfüggő

Az Hőleadó típusa beállítás kompenzálhatja a lassú vagy gyors
fűtési/hűtési rendszert a felmelegítési/lehűtési ciklus alatt. A
szobatermosztátos szabályozáskor az Hőleadó típusa befolyásolja
a kívánt kilépő vízhőmérséklet maximális szabályozását, illetve a
beltéri külső hőmérséklet alapján történő automatikus fűtés/hűtés
átállás használatát.

Az időjárásfüggő üzemeltetés aktiválásakor az alacsonyabb kültéri
hőmérséklet melegebb vizet eredményez, és fordítva. Időjárásfüggő
üzemmódban a felhasználó korrigálhatja a víz célhőmérsékletét
felfelé vagy lefelé, legfeljebb 10°C-kal.

Az Hőleadó típusa beállítást fontos pontosan és a rendszer
elrendezésének megfelelően beállítani. A fő zónára vonatkozó cél
hőmérséklet-különbség ettől függ.

Azt jelzi, ha a kívánt kilépő vízhőmérsékletet egy program határozza
meg. A kilépő víz célhőmérséklet módja [2.4] erre a következő
hatással van:

#
[2.7]

Kód

Leírás
▪ 0: Padlófűtés

[2‑0C]

▪ 1: Klímakonvektor
▪ 2: Radiátor
A kibocsátó típusának beállítása befolyásolja a térfűtés
célhőmérséklet-tartományát és a fűtés cél hőmérséklet-különbségét
az alábbiak szerint:
Leírás

Térfűtés célhőmérséklettartománya

0: Padlófűtés

Maximum 55°C

1: Klímakonvektor

Maximum 65°C

2: Radiátor

Maximum 65°C

Vezérlés

Program

▪ A Rögzített kilépő víz célhőmérséklet módban a programozott
műveletek előre beállított vagy egyéni kívánt kilépő
vízhőmérsékletekből állnak.
▪ Az Időjárásfüggő kilépő víz célhőmérséklet módban a
programozott műveletek előre beállított vagy egyéni kívánt
korrekciós műveletekből állnak.
#
[2.1]

Kód

Leírás
▪ 0: Nem

N/A

▪ 1: Igen

7.2.6

Konfigurálás varázsló: Kiegészítő zóna

A kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna legfontosabb beállításai
adhatók meg itt.
Hőleadó típusa

Határozza meg, hogyan szabályozható az egység működése.
Vezérlés

Ebben a vezérlésben...

Kilépő víz

Az egység működésének meghatározása a
kilépő víz hőmérséklete alapján történik, a
tényleges szobahőmérséklettől és/vagy a
szoba hűtési vagy fűtési igényétől függetlenül.

A
funkcióval
kapcsolatos
részletesebb
"7.2.5 Konfigurálás varázsló: Fő zóna" 4
[ 31].
#
[3.7]

Kód
[2‑0D]

információk:

Leírás
▪ 0: Padlófűtés
▪ 1: Klímakonvektor

Külső
Az egység működését a külső termosztát vagy
szobatermosztát egy azzal egyenrangú elem (például
hőszivattyú-konvektor) határozza meg.

Vezérlés

Szobatermosztát Az egység működésének szabályozása a
dedikált kényelmi felhasználói felület
(szobatermosztátként használt BRC1HHDA)
kültéri hőmérséklete alapján történik.

A vezérlés típusát jeleníti meg, ez azonban nem módosítható. A fő
zóna vezérlőjének típusa határozza meg. A funkcióval kapcsolatos
részletesebb információk: "7.2.5 Konfigurálás varázsló: Fő
zóna" 4
[ 31].

#
[2.9]

Kód
[C‑07]

▪ 2: Radiátor

#

Leírás
▪ 0: Kilépő víz

[3.9]

Kód

Leírás
▪ 0: Kilépő
víz, ha a fő zóna
vezérlőjének típusa Kilépő víz.

N/A

▪ 1: Külső szobatermosztát

▪ 1: Külső szobatermosztát, ha a fő
zóna vezérlőjének típusa Külső
szobatermosztát
vagy
Szobatermosztát.

▪ 2: Szobatermosztát
Célhőm.mód
Határozza meg a célhőmérsékleti módot:
▪ Rögzített: a kívánt kilépő vízhőmérsékletet nem függ a külső
környezeti hőmérséklettől.
▪ IF
fűtés,
rögzített
vízhőmérsékletet:

hűtés módban a kívánt kilépő

▪ fűtés esetén a külső környezeti hőmérséklettől függ
▪ hűtés esetén NEM függ a külső környezeti hőmérséklettől

Program
Azt jelzi, ha a kívánt kilépő vízhőmérsékletet egy program határozza
meg. Lásd még: "7.2.5 Konfigurálás varázsló: Fő zóna" 4
[ 31].
#
[3.1]

Kód
N/A

Leírás
▪ 0: Nem
▪ 1: Igen

▪ Időjárásfüggő módban a kívánt kilépő vízhőmérsékletet a külső
környezeti hőmérséklettől függ.
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7.2.7

Konfigurálás varázsló: Tartály

Felfűtés mód
A használati meleg víz 3 különböző módon állítható elő. Ezek a
kívánt tartályhőmérséklet beállításának módjában és az egység
kívánt tartályhőmérsékleten történő működésében különböznek
egymástól.
#
[5.6]

Kód
[6-0D]

Gazdaságos célhőmérséklet
A gazdaságos betárolási hőmérséklet az alacsonyabb kívánt
tartályhőmérsékletet jelöli. Ez a kívánt hőmérséklet programozott
gazdaságos tárolási művelet esetén (lehetőleg nappal).
#
[5.3]

Kód
[6-0B]

▪ 30°C~min(50,[6‑0E])°C

Leírás
Felfűtés mód:

Újramelegítés célhőmérséklet

▪ 0: Csak újramelegítés: Csak az
újramelegítés
üzemmód
engedélyezett.

A kívánt újramelegítési tartályhőmérséklet, amely a következő
esetekben használatos:

▪ 1: Program + újramelegítés: A
használatimelegvíz-tartály
fűtése
programozás szerint történik. A
programozott felmelegítési ciklusok
között engedélyezett az újramelegítés
üzemmód.
▪ 2:
Csak
program:
A
használatimelegvíz-tartály
CSAK
programozás szerint fűthető.
A további részleteket lásd az üzemeltetési kézikönyvben.

▪ Program + újramelegítés módban, újramelegítés módban: a
garantált
minimális
tartályhőmérséklet
beállítását
a
Újramelegítés
célhőmérséklet mínusz az újramelegítési
hiszterézis adja meg. Ha a tartályhőmérséklet ezen érték alá
csökken, a rendszer felfűti a tartályt.
▪ tárolási kényelem esetén, a használatimelegvíz-készítés
elsőbbségének
biztosítása
érdekében.
Amikor
a
tartályhőmérséklet ezen érték fölé emelkedik, a használati meleg
víz készítés és a térfűtés/-hűtés egymást követi.
#
[5.4]

Kód
[6-0C]

Csak újramelegítés módban a tartály célhőmérsékletét a
felhasználói felületen lehet beállítani. A megengedett maximális
hőmérsékletet a következő beállítás határozza meg:
#

Kód
[6-0E]

Leírás
Maximum:
A felhasználók által kiválasztható
maximális használati meleg víz
hőmérséklet. Ezt a beállítást a melegvízcsapok hőmérsékletének korlátozására
használhatja.
Fertőtlenítési funkció közben a maximális
hőmérséklet NEM alkalmazható. Lásd:
fertőtlenítés funkció.

A hőszivattyú BEKAPCSOLÁSI hiszterézisének beállítása:
#
[5.9]

Kód
[6-00]

Leírás
A hőszivattyú BEKAPCSOLÁSI
hiszterézise
▪ 2°C~40°C

A Csak program és a Program + újramelegítés mód beállításai
Kényelmi célhőmérséklet
Kizárólag akkor alkalmazható, ha a használati meleg víz készítése
Csak program vagy Program + újramelegítés. A program
beállításakor használhatja a kényelmi célhőmérsékletet előre
beállított értékként. Ha később módosítaná a betárolás
célhőmérsékletet, azt csak egyetlen helyen kell megtennie.
A tartály addig melegszik, amíg el nem éri a kényelmi betárolási
hőmérsékletet. Ez a magasabb kívánt hőmérséklet programozott
kényelmi betárolási művelet esetén.
Emellett a tárolás leállítását is be lehet programozni. Ez a funkció
leállítja a tartály fűtését akkor is, ha az a célhőmérsékletet még NEM
érte el. Csak akkor programozza be a tárolás leállítását, ha a tartály
fűtése semmiképpen sem kívánatos.
#
[5.2]

Kód
[6-0A]

Leírás
Újramelegítés célhőmérséklet:
▪ 30°C~min(50,[6‑0E])°C

A Csak újramelegítés mód beállításai

[5.8]

Leírás
Gazdaságos célhőmérséklet:

Leírás

Hiszterézis (újramelegítési hiszterézis)
Kizárólag akkor alkalmazható, ha a használati meleg víz
készítésének beállítása Program+Újramelegítés. Ha a tartály
hőmérséklete az újramelegítési hőmérséklet és az újramelegítési
hiszterézis különbsége alá esik, a tartály felmelegszik az
újramelegítési hőmérsékletre.
#
[5.A]

Kód
[6-08]

Leírás
Újramelegítési hiszterézis
▪ 2°C~20°C

7.3

Időjárásfüggő görbe

7.3.1

Mi az az időjárásfüggő görbe?

Időjárásfüggő működés
Az egység akkor működik időjárásfüggően, ha a rendszer
automatikusan határozza meg a kilépő víz vagy a tartály kívánt
hőmérsékletét a kültéri hőmérséklet alapján. Ilyenkor hozzá van
csatlakoztatva egy, az épület északi falán elhelyezett hőmérsékletérzékelőhöz. Ha a külső hőmérséklet csökken vagy nő, az egység
azonnal kompenzál, és nem kell a termosztát visszajelzésére várnia
a kilépő víz vagy a tartály hőmérsékletének növeléséhez vagy
csökkentéséhez. Mivel gyorsabban reagál, meggátolja a beltéri
hőmérséklet nagy ingadozásait, illetve a vízét a leágazópontokon.
Előnyök
Az időjárásfüggő működés csökkenti az áramfogyasztást.
Időjárásfüggő görbe
A hőmérséklet-különbségek kompenzálása érdekében az egység az
időjárásfüggő görbére támaszkodik. Ez a görbe határozza meg,
hogy hány fokosnak kell lennie a tartály vagy a kilépő víz
hőmérsékletének különböző kültéri hőmérsékletek esetén. Mivel a
görbe lejtése a helyi körülményektől függ, például a jellemző
időjárási viszonyoktól és az épület szigetelésétől, a görbét egy
szerelő vagy egy felhasználó állíthatja be.

Kényelmi célhőmérséklet:

Az időjárásfüggő görbék típusai

▪ 30°C~[6‑0E]°C

Az időjárásfüggő görbéknek 2 típusa van:
▪ 2 pontos görbe
▪ Görbeeltolásos görbe
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Öntől függ, hogy melyiket szeretné használni a hőmérséklet
módosításához.
Lásd:
"7.3.4
Időjárásfüggő
görbék
használata" 4
[ 35].

7.3.3

Elérhetőség

A lejtéssel és az eltolással tudja meghatározni az időjárásfüggő
görbét:

Az időjárásfüggő görbe a következőkhöz érhető el:

Lejtés és eltolás

▪ Módosítsa a lejtést, hogy a különböző környezeti hőmérsékletek
szerint különbözőképpen növelje vagy csökkentse a kilépő víz
hőmérsékletét. Ha például a kilépő víz hőmérséklete általában
megfelelő, de alacsony külső hőmérsékleten túl hideg, növelje a
lejtés mértékét, hogy a kilépő víz hőmérséklete egyre jobban
nőjön, minél alacsonyabb a külső hőmérséklet.

▪ Fő zóna – Fűtés
▪ Fő zóna – Hűtés
▪ Kiegészítő zóna – Fűtés
▪ Kiegészítő zóna – Hűtés
▪ Tartály (csak szerelők számára érhető el)
INFORMÁCIÓ
Az időjárásfüggő működtetéshez megfelelően kell
konfigurálni a fő zóna, a kiegészítő zóna vagy a tartály
célhőmérsékletét. Lásd: "7.3.4 Időjárásfüggő görbék
használata" 4
[ 35].

7.3.2

Görbeeltolásos görbe

▪ Módosítsa az eltolást, hogy a különböző környezeti
hőmérsékletek szerint egyformán növelje vagy csökkentse a
kilépő víz hőmérsékletét. Ha például a kilépő víz hőmérséklete
mindig túl hideg, függetlenül attól, hogy milyen a külső
hőmérséklet, növelje az eltolást, hogy a kilépő víz hőmérséklete
minden külső hőmérséklet esetén egyformán nőjön.
Példák
Időjárásfüggő görbe, amikor a lejtés van kiválasztva:

2 pontos görbe

a

Ezzel a két célhőmérséklettel tudja meghatározni az időjárásfüggő
görbét:
▪ Célhőmérséklet (X1, Y2)

c
e

b

d
Y4

▪ Célhőmérséklet (X2, Y1)

Y3
Y2
Y1

Példa

a
X1

Y2

X2

Időjárásfüggő görbe, amikor az eltolás van kiválasztva:

a

Y1

c
e

b

d
X1

X2

Elem
a

Leírás
A kiválasztott időjárásfüggő zóna:
▪

: A fő vagy kiegészítő zóna fűtése

▪

: A fő vagy kiegészítő zóna hűtése

▪

: Használati meleg víz

Y4
Y3
Y2
Y1
X1
Elem

X2
Leírás

X1, X2

Példák a kültéri környezeti hőmérsékletre

a

IF-görbe a módosítások előtt.

Y1, Y2

Példák a kívánt tartályhőmérsékletre és a kilépő
vízhőmérsékletre. Az ikon az adott zóna
hőkibocsátójának felel meg:

b

IF-görbe a módosítások után (példaként):

▪

: Padlófűtés

▪

: Klímakonvektor egység

▪

: Radiátor

▪

: Használatimelegvíz-tartály
Lehetséges műveletek ezen a képernyőn

▪ A lejtés módosításakor az X1 ponton az új kívánt
hőmérséklet eltérő mértékben lesz magasabb, mint az
X2 ponton.
▪ Az eltolás módosításakor az X1 ponton az új kívánt
hőmérséklet ugyanannyival lesz magasabb, mint az
X2 ponton.
c

Lejtés

d

Eltolás

e

A kiválasztott időjárásfüggő zóna:

Végigléptetés a hőmérsékleteken.

▪

: A fő vagy kiegészítő zóna fűtése

A hőmérséklet módosítása.

▪

: A fő vagy kiegészítő zóna hűtése

▪

: Használati meleg víz

A következő hőmérsékletre lépés.
A változtatások megerősítése és továbblépés.
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Elem

Zóna

Leírás

Y1, Y2, Példák a kívánt tartályhőmérsékletre és a kilépő
Y3, Y4 vízhőmérsékletre. Az ikon az adott zóna
hőkibocsátójának felel meg:
▪

: Padlófűtés

▪

: Klímakonvektor egység

▪

Lépjen a következő ponthoz:

Kiegészítő zóna – Hűtés

[3.6] Kiegészítő zóna >
Hűtési IF görbe

Tartály

Korlátozás: Csak szerelők
számára érhető el.
[5.C] Tartály > IF görbe
INFORMÁCIÓ

: Radiátor

Maximális és minimális célhőmérsékletek
▪

: Használatimelegvíz-tartály

Nem konfigurálhatja a görbét a zónához vagy tartályhoz
beállított maximális és minimális célhőmérsékleteknél
magasabbra vagy alacsonyabbra. A maximális vagy a
minimális
célhőmérséklet
elérésekor
a
görbe
kiegyenesedik.

Lehetséges műveletek ezen a képernyőn
Lejtés vagy eltolás kiválasztása.
Lejtés/eltolás mértékének növelése vagy
csökkentése.

Az időjárásfüggő görbe pontos beállítása: görbeeltolásos görbe

Ha a lejtés van kiválasztva: lejtés beállítása és ugrás
az eltolásra.

A következő táblázat azt ismerteti, hogyan állítható be pontosan egy
zóna vagy tartály időjárásfüggő görbéje:

Ha az eltolás van kiválasztva: az eltolás beállítása.
A módosítások megerősítése és visszatérés az
almenüre.

7.3.4

Időjárásfüggő görbék használata

Az időjárásfüggő görbék a következőképpen konfigurálhatók:
A célhőmérsékleti mód meghatározása
Az időjárásfüggő görbe használatához meg kell határoznia a
megfelelő célhőmérsékleti módot:
Lépjen a következő
célhőmérsékleti módra:

Ön a következőt érzi:
Átlagos kültéri
hőmérséklet
esetén:

Hideg kültéri
hőmérséklet
esetén:

Lejtés

Eltolás

A hőmérséklet
megfelelő

Fázik

↑

—

A hőmérséklet
megfelelő

Melege van

↓

—

Fázik

A hőmérséklet
megfelelő

↓

↑

Fázik

Fázik

—

↑

Fázik

Melege van

↓

↑

Melege van

A hőmérséklet
megfelelő

↑

↓

Melege van

Fázik

↑

↓

Melege van

Melege van

—

↓

Állítsa a célhőmérsékleti
módot a következőre:

Fő zóna – Fűtés
[2.4] Fő zóna > Célhőm.mód

IF fűtés, rögzített hűtés
VAGY Időjárásfüggő

Fő zóna – Hűtés
[2.4] Fő zóna > Célhőm.mód

Időjárásfüggő

Kiegészítő zóna – Fűtés
[3.4] Kiegészítő zóna >
Célhőm.mód

Az időjárásfüggő görbe pontos beállítása: 2 pontos görbe
IF fűtés, rögzített hűtés
VAGY Időjárásfüggő

A következő táblázat azt ismerteti, hogyan állítható be pontosan egy
zóna vagy tartály időjárásfüggő görbéje:

Kiegészítő zóna – Hűtés
[3.4] Kiegészítő zóna >
Célhőm.mód

Ön a következőt érzi:

Időjárásfüggő

Tartály
[5.B] Tartály > Célhőm.mód

Korlátozás: Csak szerelők
számára érhető el.
Időjárásfüggő

Az időjárásfüggő görbe típusának módosítása

Hideg kültéri
hőmérséklet
esetén:

Y2(a)

Y1(a)

X1(a)

X2(a)

A hőmérséklet
megfelelő

Fázik

↑

—

↑

—

A hőmérséklet
megfelelő

Melege van

↓

—

↓

—

Fázik

A hőmérséklet
megfelelő

—

↑

—

↑

Fázik

Fázik

↑

↑

↑

↑

Fázik

Melege van

↓

↑

↓

↑

Melege van

A hőmérséklet
megfelelő

—

↓

—

↓

Melege van

Fázik

↑

↓

↑

↓

Melege van

Melege van

↓

↓

↓

↓

A kiválasztott típust a következő menüpontokban is megtekintheti:
▪ [3.C] Kiegészítő zóna > IF görbe típusa
Korlátozás: Csak szerelők számára érhető el.
Az időjárásfüggő görbe módosítása
Lépjen a következő ponthoz:

Pontos beállítás
célhőmérsékletekkel:

Átlagos kültéri
hőmérséklet
esetén:

Az összes zóna (fő + kiegészítő) és a tartály típusának
módosításához lépjen a [2.E] Fő zóna > IF görbe típusa
menüpontra.

Zóna

Pontos beállítás
lejtéssel és eltolással:

(a)

Lásd: "7.3.2 2 pontos görbe" 4
[ 34].

Fő zóna – Fűtés

[2.5] Fő zóna > Fűtési IF
görbe

Fő zóna – Hűtés

[2.6] Fő zóna > Hűtési IF
görbe

7.4

Kiegészítő zóna – Fűtés

[3.5] Kiegészítő zóna >
Fűtési IF görbe

További beállításokat is megadhat a főmenüképernyője és annak
almenüi használatával. A legfontosabb beállításokat az alábbiakban
mutatjuk be.
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7.4.1

Fő zóna

#
[9.N]

Külső termosztát típusa

Kód
[A‑04]

Leírás
Vízkör fagypontja
▪ 0: 2°C

Csak külső szobatermosztát-vezérlés esetén alkalmazható.

▪ 1: –2°C
MEGJEGYZÉS

▪ 2: –4°C

Külső szobatermosztát használata esetén a szobai
fagyvédelmet a külső szobatermosztát szabályozza. A
szobai fagyvédelem azonban csak akkor lehetséges, ha a
[C.2] Térfűtés/-hűtés=Be.
#
[2.A]

Kód
[C–05]

▪ 3: –6°C
▪ 4: –9°C
▪ 5: –12°C

Leírás

▪ 6: –15°C

Külső szobatermosztát típusa a fő
zónában:

▪ 7: –18°C
MEGJEGYZÉS

▪ 1: 1 csatlakozó: A használatban
lévő külső szobatermosztát csak fűtés
BE/KI feltételt tud küldeni. Nincs
elválasztva a fűtési és a hűtési igény.

A Vízkör
fagypontja beállítás a [9.N] pontban
módosítható és olvasható le.
A [9.N] pontban vagy a [9.I] helyszínibeállításáttekintésben szereplő beállítás módosítása után várjon 10
másodpercet, mielőtt a felhasználói felületen keresztül
újraindítaná az egységet, hogy a beállítás megfelelő
mentése biztosan megtörténjen a memóriában.

▪ 2: 2 csatlakozó: A használatban
lévő külső szobatermosztát külön
fűtési/hűtési fűtés BE/KI feltételt tud
küldeni.

7.4.2

A beállítást CSAK akkor lehet módosítani, ha a hidromodul
és a kompresszormodul képes kommunikálni egymással.
A hidro- és a kompresszormodul közötti kommunikáció
NEM garantálható és/vagy használható, ha:

Kiegészítő zóna

Külső termosztát típusa
Csak külső szobatermosztát-vezérlés esetén alkalmazható. A
funkcióval kapcsolatos részletesebb információk: "7.4.1 Fő
zóna" 4
[ 36].
#
[3.A]

Kód
[C–06]

Leírás

▪ 2: 2 csatlakozó

Információ

Forgalmazóval kapcsolatos információk
A szerelő ide beillesztheti a kapcsolatfelvételi adatait.
#
[8.3]

Kód
N/A

▪ a
hőszivattyúmodul
egy
kedvezményes
kWh
díjszabású tápellátáshoz csatlakozik, az áramellátás
megszakad, és a kedvezményes kWh díjszabású
tápellátás aktiválódik.

Külső szobatermosztát típusa a
kiegészítő zónában:
▪ 1: 1 csatlakozó

7.4.3

▪ az "U4" hibaüzenet jelenik meg a távirányítón,

Leírás

7.4.5

A központi vízkör szelepnyílása

Ha nincs erre vonatkozó igény, alapértelmezés szerint a központi
vízkör szelepnyílása zárva van. A víz hosszabb ideig tartó
pangásának elkerülése érdekében állítsa be az egységet úgy, hogy
a szelep rendszeres időközönként kinyíljon egy rövid időre.
#
[9.O]

Kód
[3‑0A]

Leírás
Vízkör szelepnyílása, Gyakoriság:
▪ 0: Ki

Problémák esetén a felhasználók által
hívható telefonszámok.

▪ 1: Naponta
▪ 2: Hetente

7.4.4

A központi vízkör fagypontja

A központi vízkörben lévő folyadék fagypontja a hozzáadott fagyálló
típusától és koncentrációjától függ. Az alábbi beállítások határozzák
meg az egység fagyásmegelőzési határhőmérsékletét. A
hőmérsékleti mérések tűréshatára miatt a központi vízkörben lévő
folyadéknak MINDENKÉPPEN képesnek kell lennie a beállításban
megadottnál alacsonyabb hőmérsékletnek is ellenállni.

[3‑0B]

Vízkör szelepnyílása, Időtartam:
▪ 30~120 perc, 30 perces lépésekben

Általános
szabály:
az
egység
fagyásmegelőzési
határhőmérsékletének 10°C-kal alacsonyabbnak KELL lennie az
egységbe
belépő
központivízkör-folyadék
minimális
hőmérsékleténél.
Példa: ha az egységbe belépő központivízkör-folyadék minimális
hőmérséklete egy adott alkalmazás esetén –2°C, akkor az egység
fagyásmegelőzési határhőmérsékletét –12°C-ra vagy ennél
alacsonyabbra KELL beállítani. Ez azt eredményezi, hogy a központi
vízkörben lévő keverék NEM fog ennél magasabb hőmérsékleten
megfagyni. Az egység befagyásának megelőzése érdekében
gondosan ellenőrizze a központivízkör-folyadék típusát és
koncentrációját.

Szerelési kézikönyv
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7.5

Menüszerkezet: Szerelői beállítások áttekintése

[9] Szerelői beállítások
Beállítás varázsló
Használati meleg víz
Kiegészítő fűtőelem
Vészüzem
Nyomáskiegyenlítő
Vízcső befagyásának megelőzése
Kedvezményes elektromos áram
Energiafogyasztás-vezérlő
Energiamérés
Érzékelők
Bivalens
Riasztás kimenete
Automatikus újraindítás
Energiatakarékos funkció
Védelmek letiltása
Kényszerített jégmentesítés
Helyszíni beállítások áttekintése
Vízkör fagypontja

[9.2] Használati meleg víz
Használati meleg víz
HMV-szivattyú
HMV-szivattyú program
Szolár
[9.3] Kiegészítő fűtőelem
Kiegészítő fűtőelem típusa
Feszültség
Beállítás
Egyensúly
Egyensúlyi hőmérséklet
Üzemeltetés
Maximális teljesítmény
[9.6] Nyomáskiegyenlítő
Térfűtés elsőbbsége
Elsőbbségi hőmérséklet
Ciklusok közötti idő
Minimális működési idő
Maximális működési idő
Kiegészítő időzítő
[9.8] Kedvezményes elektromos áram
Kedvezményes elektromos áram
Fűtés engedélyezése
Szivattyú engedélyezése
[9.9] Energiafogyasztás-vezérlő
Energiafogyasztás-vezérlő
Típus
Korlátozás
Korlátozás 1
Korlátozás 2
Korlátozás 3
Korlátozás 4
Elsőbbségi fűtőelem
Áramérzékelő eltolása
(*) BBR16 aktiválása
(*) BBR16 teljesítménykorlátozása
[9.A] Energiamérés
Áramfogyasztás-mérő 1
Áramfogyasztás-mérő 2
[9.B] Érzékelők
Külső érzékelő
Külső érzékelő eltolása
Átlagolási idő
[9.C] Bivalens
Bivalens
Kazán hatékonysága
Hőmérséklet
Hiszterézis

INFORMÁCIÓ
A beállítások a kiválasztott szerelői beállításoktól és az
egység típusától függően láthatók/nem láthatók.
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8 Beüzemelés

8

A
következő
helyszíni
huzalozás
a
jelen
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően lett végrehajtva:

Beüzemelés
MEGJEGYZÉS

▪ A helyi tápellátási panel és a beltéri egység között

Az
egységet
MINDIG
termisztorokkal
és/vagy
nyomásérzékelőkkel/-kapcsolókkal együtt működtesse. Ha
NEM így tesz, a kompresszor kiéghet.

▪ A beltéri egység
alkalmazható)

és

a

szelepek

között

(ha

▪ A beltéri egység és a szobatermosztát között (ha
alkalmazható)

MEGJEGYZÉS
Ügyeljen rá, hogy a használatimelegvíz-tartály és a
térfűtési kör fel legyen töltve, mielőtt bekapcsolná az
egység tápellátását.

A rendszer megfelelően földelt, és a földelési kivezetések
rögzítve vannak.
A biztosítékok vagy helyileg beszerelt biztonsági
készülékek a jelen dokumentumnak megfelelően lettek
beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.
A tápellátás feszültsége az egység azonosítási címkéjén
található feszültségnek megfelelő.
NINCSENEK laza csatlakozások vagy sérült elektromos
alkatrészek a kapcsolódobozban.
NINCSENEK sérült alkatrészek vagy deformált csövek
a beltéri egységben.
Az F1B kiegészítő fűtőelem hálózati megszakítója
(nem tartozék) BE van kapcsolva.

Ha nincsenek feltöltve a bekapcsolás előtt, és ha az
Vészüzem aktív, a kiegészítő fűtőelem hőbiztosítéka
kiéghet. A kiegészítő fűtőelem meghibásodásának
elkerülése érdekében töltse fel az egységet, mielőtt
bekapcsolná a tápellátását.

A megfelelő csőméret lett beszerelve, és a csövek
megfelelően szigetelve vannak.
NINCS vízszivárgás a beltéri egységen belül.

INFORMÁCIÓ

A légtelenítő szelep nyitva van (legalább 2 fordulattal).

Védelmi funkciók – "Szerelő a helyszínen üzemmód".
A szoftver fel van szerelve védelmi funkciókkal; ilyen
például a szoba fagymentesítési funkciója. Szükség esetén
az egység automatikusan elindítja ezeket a védelmi
funkciókat.

A nyomáscsökkentő szelep kiüríti
megnyitják. Tiszta víznek KELL távoznia.

a

vizet,

ha

Az elzárószelepek megfelelően vannak beszerelve, és
teljesen nyitva vannak.
A használatimelegvíz-tartály teljesen fel van töltve.

A felszerelés és a javítás során ez nem kívánt működés. A
védelmi funkciók szükség esetén letilthatóak:

A központi vízkör és a vízkör megfelelően van feltöltve.

▪ Az első bekapcsoláskor: A védelmi funkciók
alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva. 36 óra
után a rendszer automatikusan engedélyezi őket.

MEGJEGYZÉS

▪ A későbbiekben: A szerelő manuálisan letilthatja a
védelmi
funkciókat
a
[9.G]:
Védelmek
letiltása=Igen beállítás megadásával. Később
azonban engedélyezheti a védelmi funkciókat a [9.G]:
Védelmek letiltása=Nem beállítás megadásával.

Ha a központi vízkör nem áll készen a használatra, a
rendszer
Kompresszor
kényszerkikapcsolása
üzemmódba állítható. Ehhez adja meg a következő
beállítást:
[9.5.2]=1
(Kompresszor
kényszerkikapcsolása = engedélyezve).

8.1

Ellenőrzőlista beüzemelés előtt

1

Az egység üzembe helyezése után ellenőrizze az alább
felsoroltakat.

2

Zárja le a berendezést.

3

Helyezze feszültség alá a berendezést.
INFORMÁCIÓ
Az egység (újra)indításakor 7 percig tart a szoftver
inicializálása. A kompresszor csak a szoftver inicializálása
után kapcsol be.
Elolvasta a szerelői referencia-útmutatóban ismertetett
teljes szerelési útmutatást.
A beltéri egység megfelelően fel van szerelve.

Ezt követően a kiegészítő fűtőelem biztosítja a térfűtést és
a használati meleg vizet. A hűtés NEM lehetséges, ha ez a
mód aktiválva van. Semmilyen, a központi vízkörhöz
kapcsolódó vagy azt használó beüzemelés NEM
végezhető el, amíg a központi vízkör nincs feltöltve és a
Kompresszor kényszerkikapcsolása nincs inaktiválva.

8.2

Beüzemelés közbeni ellenőrzőlista
Légtelenítés végrehajtása a vízkörben.
Próbaüzem végrehajtása.
Működtető egység próbaüzemének végrehajtása.
Padlófűtéses betonszárítás funkció
A padlófűtéses betonszárítás funkció elindult (szükség
esetén).

Szerelési kézikönyv
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8.2.1

Légtelenítés végrehajtása a vízkörben

Feltételek: Ügyeljen arra, hogy minden működés le legyen tiltva.
Lépjen a [C]: Üzemeltetés menübe, és kapcsolja ki a Szoba, a
Térfűtés/-hűtés és a Tartály műveleteket.
1 Állítsa a felhasználói jogosultsági szintet Installer
értékre. Lásd: "A felhasználói jogosultsági szint
módosítása" 4
[ 29].

—

Működtető egység próbaüzemének
végrehajtása

Rendeltetés
A működtető egységek próbaüzemével a különböző egységek
működését ellenőrizheti. A Szivattyú kiválasztásakor például
elindul a szivattyú próbaüzeme.
Feltételek: Ügyeljen arra, hogy minden működés le legyen tiltva.
Lépjen a [C]: Üzemeltetés menübe, és kapcsolja ki a Szoba, a
Térfűtés/-hűtés és a Tartály műveleteket.

2 Lépjen az [A.3] pontra: Beüzemelés >
Légtelenítés.
3 Válassza az OK gombot a megerősítéshez.

1 Állítsa a felhasználói jogosultsági szintet Installer
értékre. Lásd: "A felhasználói jogosultsági szint
módosítása" 4
[ 29].

Eredmény: A légtelenítés elindul. A légtelenítő
ciklus befejeződésekor automatikusan leáll.
A légtelenítés manuális leállítása:

8.2.4

—

1 Lépjen a következő ponthoz: Légtelenítés
leállítása.

—

2 Lépjen az [A.2] pontra: Beüzemelés > Működtető
próbaüzem.
3 Válasszon ki egy próbaüzemet a listából. Példa:
Szivattyú.

2 Válassza az OK gombot a megerősítéshez.

4 Válassza az OK gombot a megerősítéshez.

8.2.2

A központi vízkör légtelenítésének
végrehajtása

Eredmény: A működtető egység próbaüzeme
elindul. Automatikusan leáll, ha elkészült (±30 perc).

Helyezze a légtelenítőt (nem tartozék) az egység tetejére és a
központi vízkör visszavezető csövének legmagasabb pontjára a
lakáson vagy az épületen belül. Kövesse a légtelenítő rendszerhez
mellékelt útmutatót.

A próbaüzem manuális leállítása:

—

1 Lépjen a menü Próbaüzem leállítása pontjára.
2 Válassza az OK gombot a megerősítéshez.

Lehetséges működtetőegység-próbaüzemek
8.2.3

Üzemeltetési próbaüzem végrehajtása

Feltételek: Ügyeljen arra, hogy minden működés le legyen tiltva.
Lépjen a [C]: Üzemeltetés menübe, és kapcsolja ki a Szoba, a
Térfűtés/-hűtés és a Tartály műveleteket.
1 Állítsa a felhasználói jogosultsági szintet Szerelő
értékre. Lásd: "A felhasználói jogosultsági szint
módosítása" 4
[ 29].

—

▪ Kiegészítő fűtőelem 1 próbaüzeme (3 kW teljesítmény, csak
akkor érhető el, ha nem használnak áramérzékelőket)
▪ Kiegészítő fűtőelem 2 próbaüzeme (6 kW teljesítmény, csak
akkor érhető el, ha nem használnak áramérzékelőket)
▪ Szivattyú-próbaüzem
INFORMÁCIÓ

2 Lépjen az [A.1] pontra: Beüzemelés >
Üzemeltetési próbaüzem.

Győződjön meg róla, hogy az összes levegőt kiengedte a
próbaüzem végrehajtása előtt. Valamint kerülje a
próbaüzem folyamán a vízkör megzavarását.

3 Válasszon ki egy próbaüzemet a listából. Példa:
Fűtés.

▪ Lekapcsolószelep-próbaüzem

4 Válassza az OK gombot a megerősítéshez.

▪ Váltószelep-próbaüzem (a térfűtés és a tartályfűtés közötti
váltásra való 3-járatú szelep)

Eredmény: A próbaüzem elindul. Automatikusan
leáll, ha elkészült (±30 perc).
A próbaüzem manuális leállítása:

▪ Bivalens jel-próbaüzem
—

1 Lépjen a menü Próbaüzem leállítása pontjára.
2 Válassza az OK gombot a megerősítéshez.

▪ Riasztás kimenete-próbaüzem
▪ H/F jel-próbaüzem
▪ HMV-szivattyú-próbaüzem

INFORMÁCIÓ
Ha a kültéri hőmérséklet az üzemelési tartományon kívül
esik, az egység esetleg NEM működik, és NEM képes a
várt kapacitást szolgáltatni.
A kilépő víz és a tartály hőmérsékletének megfigyelése
A próbaüzem során az egység megfelelő működése a kilépő víz
(fűtési/hűtési mód) és a tartály (használati meleg víz üzemmód)
hőmérsékletének megfigyelésével ellenőrizhető.
A hőmérsékletek megfigyelése:
1 Lépjen a menü Érzékelők pontjára.
2 Válassza a hőmérsékletadatokat.

▪ Kiegészítő
fűtőelem,
1.
fázis próbaüzeme (3 kW
teljesítmény,
csak
akkor
érhető
el,
ha
használnak
áramérzékelőket)
▪ Kiegészítő
fűtőelem,
2.
fázis próbaüzeme (3 kW
teljesítmény,
csak
akkor
érhető
el,
ha
használnak
áramérzékelőket)
▪ Kiegészítő
fűtőelem,
3.
fázis próbaüzeme (3 kW
teljesítmény,
csak
akkor
érhető
el,
ha
használnak
áramérzékelőket)
▪ Vízkör szelepe-próbaüzem

8.2.5

Padlófűtéses betonszárítás végrehajtása

Feltételek: Ügyeljen arra, hogy minden működés le legyen tiltva.
Lépjen a [C]: Üzemeltetés menübe, és kapcsolja ki a Szoba, a
Térfűtés/-hűtés és a Tartály műveleteket.
Feltételek:
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9 Átadás a felhasználónak
▪ Ügyeljen arra, hogy minden működés le legyen tiltva. Lépjen a [C]
Üzemeltetés menübe, és kapcsolja ki a [C.1] Szoba, [C.2]
Térfűtés/-hűtés és [C.3] Tartály műveleteket.

▪ Magyarázza el a felhasználónak az üzemeltetési kézikönyvben
leírt energiatakarékossági tippeket.

▪ Bizonyosodjon meg arról, hogy a [2.7] és a [3.7] Hőleadó típusa
beállítása Padlófűtés.
1 Állítsa a felhasználói jogosultsági szintet Installer
értékre. Lásd: "A felhasználói jogosultsági szint
módosítása" 4
[ 29].

—

2 Lépjen az [A.4] pontra: Beüzemelés >
Betonszárítás.
3 Szárítás program beállítása: lépjen a Program
pontra, és ott a Betonszárítás képernyőre.
4 Válassza az OK gombot a megerősítéshez.
Eredmény: A padlófűtéses betonszárítás elindul.
Automatikusan leáll, ha elkészült.
A próbaüzem manuális leállítása:

—

1 Lépjen a következő ponthoz: Betonszárítás
leállítása.
2 Válassza az OK gombot a megerősítéshez.
MEGJEGYZÉS
Padlófűtéses betonszárítás végrehajtásához a szobai
fagyvédelmet le kell tiltani ([2‑06]=0). Alapértelmezés
szerint engedélyezve van ([2‑06]=1). A "szerelő a
helyszínen" üzemmód miatt azonban (lásd "Beüzemelés")
a szobai fagyvédelem 36 órára automatikusan le lesz tiltva
az első bekapcsolást követően.
Ha a betonszárítást mégis az első bekapcsolást követő 36
órában szükséges elvégezni, a szobai fagyvédelmet
manuálisan kell letiltani a [2‑06] beállítás "0" értékre
állításával, és letiltva kell TARTANI, amíg a betonszárítás
véget nem ér. Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül
hagyása a beton megrepedezéséhez vezet.
MEGJEGYZÉS
Ahhoz, hogy elindulhasson a padlófűtéses betonszárítás,
ellenőrizze az alábbi beállítások meglétét:
▪ [4‑00]=1
▪ [C‑02]=0
▪ [D‑01]=0
▪ [4‑08]=0
▪ [4‑01]≠1
Folytatás áramkimaradás után
Ha áramkimaradás után visszaáll az áramellátás, a padlófűtéses
betonszárítás automatikusan tovább működik.

9

Átadás a felhasználónak

A próbaüzem után és az egység megfelelő működése esetén
győződjön meg arról, hogy a felhasználó megértette a következőket:
▪ Töltse ki a szerelői beállítások táblázatot (az üzemeltetési
kézikönyvben) a tényleges beállításokkal.
▪ Győződjön meg róla, hogy a felhasználó rendelkezik a nyomtatott
dokumentációval, és kérje meg, hogy őrizze meg azokat a
későbbi használathoz. Értesítse a felhasználót, hogy a teljes
dokumentáció megtalálható az ebben a kézikönyvben már
korábban leírt URL-címen.
▪ Magyarázza el a felhasználónak, hogyan lehet megfelelően
üzemeltetni a rendszert, és mit kell tennie, ha probléma merül fel.
▪ Mutassa meg a felhasználónak, mit kell elvégeznie az egység
karbantartásához.
Szerelési kézikönyv
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Műszaki adatok

A legfrissebb műszaki adatok egy része elérhető a (nyilvánosan elérhető) regionális Daikin webhelyen. A legfrissebb műszaki adatok teljes
listája a (hitelesítést igénylő) Daikin Business Portal webhelyen érhető el.

10.1

Csövek rajza: Beltéri egység
a2

a1

d
A

B

d
D

C

B1PR S1PH

l

M1C

i

m
R1T
(A1P)

R2T
(A7P)

s

R5T
(A7P)

g

Y1S

R3T
(A7P)

j

e

R2T
(A1P)
M3S

R5T
(A1P)

n

b2

S1NPL

d
h

C
D

Y1E

g

q

p

A
B
C
D
E
a1
a2
b1
b2
c1
c2
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s

R6T
(A7P)

R4T
(A7P)

b1

R8T
(A1P)

r
B

A

M1P

R3T
(A1P)

R4T
(A1P)

g

B1PW
B1L

i

D
A központi vízkör oldala
Hűtőközeg oldala
Víz oldal
Helyszínen szerelendő
Használatimelegvíz-tartály
Térfűtési víz BEMENETE (Ø22 mm)
Térfűtési víz KIMENETE (Ø22 mm)
Használati meleg víz: hideg víz BEMENET (Ø22 mm)
Használati meleg víz: meleg víz KIMENET (Ø22 mm)
Központi vízkör BEMENETE (Ø28 mm)
Központi vízkör KIMENETE (Ø28 mm)
Elzárószelep
Automatikus légtelenítő szelep
Biztonsági szelep
Elzárószelep
Lemezes hőcserélő
Leeresztőszelep
Kiegészítő fűtőelem
Keringető csavarcsatlakozás (3/4" G aljzat)
Ellenőrzőszelep
Hangtompító
Hűtőközeg nyomáscsökkentő szelepe
Szervizport (5/16" hollandi)
Hűtőborda
Szűrő
Egyenirányító
Nyomásfüggetlen vezérlőszelep (PICV) és működtető
egység

D

f

E

o

d
c2

k

h
o
q

c1

g

3D137196
B1L
B1PR
B1PW
M1C
M1P
M3S
M4P
S1NPL
S1PH
Y1E
Y1S
R2T (A7P)
R3T (A7P)
R4T (A7P)
R5T (A7P)
R6T (A7P)
R1T (A1P)
R2T (A1P)
R3T (A1P)
R4T (A1P)
R5T (A1P)
R8T (A1P)

Áramlásérzékelő
Hűtőközeg magasnyomás-érzékelője
Térfűtés víznyomás-érzékelője
Kompresszor
Vízszivattyú
3-járatú szelep (térfűtés/használati meleg víz)
Áramlásszabályozó szelep ()
Kisnyomás-érzékelő
Magasnyomás-kapcsoló
Elektronikus szabályozószelep
Szolenoid szelep (4 utas szelep)
Hőmérséklet-érzékelők:
Kompresszor elvezetője
Kompresszor szívása
2 fázis
Központi vízkör BEMENETE
Központi vízkör KIMENETE
Hőcserélő – víz KIMENETE
Kiegészítő fűtőelem – víz KIMENETE
Folyékony hűtőközeg
Hőcserélő – víz BEMENETE
Tartály
Tartály
Csatlakozók:
Csavarkötés
Gyors csatlakozó

Hűtőközeg-áramlás:
Fűtés
Hűtés
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10.2

Kábelezési rajz: beltéri egység

Lásd az egységhez mellékelt belső huzalozási rajzot (az elülső panel belsején). A használt rövidítések az alábbiak.
Megjegyzések az egység bekapcsolása előtt
Angol

A4P

Fordítás

* Fogadó PCB-je (vezeték nélküli Be/KI
termosztát, PC=áramkör)

Notes to go through before
starting the unit

Megjegyzések az egység
bekapcsolása előtt

A6P

X1M

Fő kivezetés

A8P

X2M

Helyszíni huzalozási kivezetés
AC csatlakozásokhoz

A15P

LAN-adapter

A16P

ACS digitális KI/BE PCB-je

Helyszíni huzalozási kivezetés
DC csatlakozásokhoz

C2

X5M

Földelővezeték

15

15-ös számú vezeték
Nem tartozék

**/12.2

A ** csatlakozás a 12. oldal 2.
oszlopában folytatódik

1

Számos huzalozási lehetőség

Inverter PCB-je
* Kommunikációs PCB

Kondenzátor
* Csatlakozó

CT*

* Áramérzékelő

DS1 (A8P)

* DIP kapcsoló

F1B

# Túláram-biztosíték

F1U~F2U(A4P)

* Biztosíték (5 A, 250 V)

F1U (A7P)
F2B

Felszerelve a kapcsolódobozban

Kiegészítő fűtőelem vezérlő PCB-panele

CN* (A4P)

F1U (A16P)

Opció

Biztosíték (T, 6,3 A, 250 V)
Biztosíték (T, 1,5 A, 250 V)
# Túláram-biztosíték a kompresszorhoz

FU1 (A1P)

Biztosíték (T, 6,3 A, 250 V)

K*R (A1P, A4P,
A7P, A16P)

PCB reléje

PCB
A kiegészítő fűtőelem tápellátása

K9M

A kiegészítő fűtőelem reléjének hővédője

A huzalozás a modelltől függ

Backup heater power supply

A7P

1N~, 230 V, 3/6 kW

1N~, 230 V, 3/6 kW

L1R

3N~, 400 V, 6/9 kW

3N~, 400 V, 6/9 kW

M2P

# Használatimelegvíz-szivattyú

Felhasználó által beszerelt
opciók

M2S

# Elzárószelep

M3P

# Elvezetőszivattyú

Távoli felhasználói felület
(kényelmi felhasználói felület)

PC (A4P)

* Áramforrás

PHC1 (A4P)

* Fénykapcsoló bemeneti kör

Külső beltéri hőmérsékletérzékelő

Q*DI

# Földzárlatvédelmi áramkör-megszakító

User installed options
Remote user interface
Ext. indoor thermistor
Digital I/O PCB

Digitális KI/BE PCB

Demand PCB

Kommunikációs PCB

Brine low pressure switch
Main LWT

Sós víz alacsonynyomáskapcsolója
Fő kilépő vízhőmérséklet

On/OFF thermostat (wired)
On/OFF thermostat (wireless)
Ext. thermistor

Termosztát Be/KI (vezetékes)

Heat pump convector

Hőszivattyú-konvektor

# Biztonsági termosztát

R1T (A3P)

* Hőmérséklet-érzékelő (a BE/KI termosztát
külső hőmérséklete)

R1T (A7P)

Hőmérséklet-érzékelő (kültéri környezeti
hőmérséklet)

R2T (A3P)

* Hőmérséklet-érzékelő (padlóhőmérséklet
vagy beltéri környezeti hőmérséklet)

R6T (A1P)

* Hőmérséklet-érzékelő (beltéri környezeti
hőmérséklet)

(vezeték nélküli BE/KI termosztát esetén)

Kiegészítő kilépő vízhőmérséklet

On/OFF thermostat (wired)
On/OFF thermostat (wireless)

(külső beltéri környezetihőmérsékletérzékelő esetén)

Termosztát Be/KI (vezetékes)
Be/KI termosztát (vezeték
nélküli)

A kiegészítő fűtőelem hővédője

Q4L

Be/KI termosztát (vezeték
nélküli)
Külső hőmérséklet-érzékelő

Add LWT

Q1L

Fojtótekercs

R1H (A3P)

* Páratartalom-érzékelő

S1L

# Alacsony szint kapcsolója

Ext. thermistor

Külső hőmérséklet-érzékelő

S1PL

# Sós víz alacsonynyomás-kapcsolója

Heat pump convector

Hőszivattyú-konvektor

S1S

# Kedvezményes kWh-díjszabású elektromos
áramkör csatlakozója

S2S

# Áramfogyasztás-mérő 1. impulzusbemenete

S3S

# Áramfogyasztás-mérő 2. impulzusbemenete

S6S~S9S

# Digitális áramforrás-korlátozási bemenetek

SS1 (A4P)

* Választókapcsoló

Pozíció a kapcsolódobozban
Angol

Fordítás

Position in switch box

Pozíció a kapcsolódobozban

Jelölés
A1P

Fő PCB (hidro)

TR*

Tápfeszültség-átalakító

A2P

* Távirányító PCB-je

X*M

Kapocsléc

A3P

* Be/KI termosztát esetén

X*Y

Csatlakozó

A3P

* Hőszivattyú-konvektor

Z*C

Zajszűrő (ferritmag)

A4P

* Digitális KI/BE PCB

Z*F (A16P)

Zajszűrő

Szerelési kézikönyv
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*
#

Opcionális
Nem tartozék

Angol

A huzalozási rajzon lévő szöveg fordítása
Angol

Fordítás

Fordítás

DHW pump output

Használatimelegvíz-szivattyú
kimenete

Electrical meters

Áramfogyasztás-mérők

(1) Main power connection

(1) Fő tápcsatlakozó

For safety thermostat

Biztonsági termosztát esetén

For preferential kWh rate power
supply

Kedvezményes kWh-díjszabású
elektromos áram esetén

Inrush

Beömlési áramerősség

Max. load

Maximális terhelés

Normal kWh rate power supply

Normál kWh-díjszabású
elektromos áram

Normally closed

Általában zárva

Normally open

Általában nyitva

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Biztonságitermosztátcsatlakozás: 16 V DC jelzés (a
feszültséget a PCB biztosítja)

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Csak kedvezményes kWhdíjszabású elektromos áram és
külön normál kWh-díjszabású
elektromos áram esetén

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Csak kedvezményes kWhdíjszabású elektromos áram
esetén, külön normál kWhdíjszabású elektromos áram
nélkül

Shut-off valve

Elzárószelep

SWB

Kapcsolódoboz

(7) Option PCBs

(7) Opcionális PCB-panelek

Alarm output

Riasztás kimenete

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Kedvezményes kWh-díjszabású
elektromos áramkör
csatlakozója: 16 V DC jelzés (a
feszültséget a PCB biztosítja)

Changeover to ext. heat source

Átállás külső hőforrásra

Max. load

Maximális terhelés

Min. load

Minimális terhelés

SWB

Kapcsolódoboz

Only for demand PCB option

Csak opcionális kommunikációs
PCB esetén

(2) Power supply BUH

(2) A kiegészítő fűtőelem
tápellátása

Only for digital I/O PCB option

Csak opcionális digitális KI/BE
PCB esetén

BLK

Fekete

BLU

Kék

Options: ext. heat source output, Opciók: külső hőforrás kimenete,
alarm output
riasztás kimenete

BRN

Barna

Options: On/OFF output

GRY

Szürke

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kW)

Csak kombinált 1F kiegészítő
fűtőelem/kompresszor
tápellátásához (3/6 kW)

Power limitation digital inputs: 12 Áramforrás-korlátozás digitális
V DC / 12 mA detection (voltage bemenetei: 12 V DC/12 mA
supplied by PCB)
jelzés (a feszültséget a PCB
biztosítja)

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kW)

Csak kombinált 3F kiegészítő
fűtőelem/kompresszor
tápellátásához (6/9 kW)

Only for dual cable power supply Csak dupla kábeles tápellátás
esetén

Opciók: BE/KI kimenet

Space C/H On/OFF output

Térhűtés/-fűtés BE/KI kimenete

SWB

Kapcsolódoboz

(8) External On/OFF thermostats (8) Külső BE/KI termosztátok és
and heat pump convector
hőszivattyú-konvektor
Additional LWT zone

Kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti
zóna

Main LWT zone

Fő kilépő vízhőmérséklet zóna

Only for external sensor (floor/
ambient)

Csak külső érzékelő esetén
(padló vagy környezeti)

Only for heat pump convector

Csak hőszivattyú-konvektor
esetén

Only for wired On/OFF
thermostat

Csak vezetékes Be/KI termosztát
esetén

Sárga/zöld

Only for wireless On/OFF
thermostat

Csak vezeték nélküli Be/KI
termosztát esetén

(3) User interface

(3) Felhasználói felület

(9) Current sensors

(9) Áramérzékelők

Only for remote user interface

Csak távoli felhasználói felület
esetén

SWB

Kapcsolódoboz
(10) Sósvíznyomás-veszteség
észlelése

Only for single cable power
supply

Csak egykábeles tápellátás
esetén

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Csak megosztott 1F kiegészítő
fűtőelem/1F kompresszor
tápellátásához (3/6 kW)

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kW)

Csak megosztott 3F kiegészítő
fűtőelem/1F kompresszor
tápellátásához (6/9 kW)

SWB

Kapcsolódoboz

YLW/GRN

SWB

Kapcsolódoboz

(10) Brine pressure loss
detection

(4) Drain pump

(4) Elvezetőszivattyú

SWB

Kapcsolódoboz

SWB

Kapcsolódoboz

With pressure loss detection

Nyomásveszteség-észleléssel

(5) Ext. indoor ambient thermistor (5) Külső beltéri
környezetihőmérséklet-érzékelő

Without pressure loss detection

Nyomásveszteség-észlelés
nélkül

SWB

Kapcsolódoboz

(6) Field supplied options

(6) Nem tartozék opciók

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) Külső, kültéri
környezetihőmérséklet-érzékelő

12 V DC pulse detection (voltage 12 V DC impulzusjelzés (a
supplied by PCB)
feszültséget a PCB biztosítja)

SWB

Kapcsolódoboz

(12) LAN adapter connection

(12) LAN-adapter csatlakozója

230 V AC supplied by PCB

PCB által biztosított 230 V AC

Ethernet

Ethernet

Continuous

Folyamatos áramerősség

LAN adapter

LAN-adapter

DHW pump

Használatimelegvíz-szivattyú
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Fordítás
Kapcsolódoboz
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10 Műszaki adatok
Elektromos kapcsolási rajz
További részletekért ellenőrizze az egység huzalozását.
Note:
- Jelkábel esetén: tartson >5 cm távolságot a tápkábelektől

SZABVÁNYOS ALKATRÉSZEK
BELTÉRI EGYSÉG

TÁPELLÁTÁS

Csak kedvezményes kWh-díjszabású elektromos áramról történő üzemelő
esetén
normál kWh díjszabású elektromos áram beltéri egység
esetén: 230 V + földelés

3 mag

X12Y: 1-2

X2M: 5-6-földelés

2 mag

Kültéri környezeti érzékelő, EKRSCA1

jel

TÁPELLÁTÁS

NEM TARTOZÉK

1 Csak egykábeles tápellátás esetén

Csak az EKRP1HB* modellnél

2 Csak kombinált 3F tápellátás esetén
A kiegészítő fűtőelem és a kompresszor
tápellátása: 400 V + földelés

F1B

5 mag

A4P: Y1
X2M: 14a
Riasztás kimenete

2 mag

A4P: X1-X2
Váltás külső hőforrásra
kimenetére

2 mag

A4P: Y2
X2M: 14a
Térfűtés BE/KI kimenet

2 mag

X21Y

Riasztásjelzés

230 V

2 Csak kombinált 1F tápellátás esetén
A kiegészítő fűtőelem és a kompresszor
tápellátása: 230 V + földelés

F1B

5 mag

X21Y

1 Csak dupla kábeles tápellátás esetén

Külső hőforrás (például kazán)

jel
Térfűtés BE/KI kimenet

230 V

3 Csak osztott 3F/1F tápellátás esetén

Csak EKGSPOWCAB esetén
A kompresszor tápellátása: 230 V + földelés

F1B

F2B

5 mag

3 mag

X2M: 1-2

X21Y

Csak EKGSPOWCAB esetén
A kompresszor tápellátása: 230 V + földelés

NO szelep: X2M: 21-28
NC szelep: X2M: 21-29
X22YB

X5M: 5-6
X5M: 3-4

F1B

5 mag

Áramfogyasztás-mérő 1. impulzusbemenete

jel
2 mag

Áramfogyasztás-mérő 2. impulzusbemenete

X21Y

3 mag

X5M: 7-8

X22YB

OPCIONÁLIS ALKATRÉSZ

2 mag

Külső beltéri környezeti hőmérséklet-érzékelő

jel

KÜLSŐ SZOBATERMOSZTÁT / HŐSZIVATTYÚ-KONVEKTOR
2 mag
2x0,75

OPCIONÁLIS ALKATRÉSZ

(fő és/vagy kiegészítő zóna)
X5M: 9-10

5
fő: X2M: 30-34-35
kieg.: X2M: 30-34a-35a

4

230 V
2 mag

Csak KRCS01-1 esetén
F2B

Csak kedvezményes kWh-díjszabású elektromos áramról
üzemelő egység esetén
Kedvezményes kWh-díjszabású elektromos
áramkör csatlakozója

ELZÁRÓSZELEP
Fő zóna elzárószelepe

2 mag

jel

NEM TARTOZÉK
4

Keringető szivattyú használati meleg vízhez

230 V

3 Csak osztott 1F/1F tápellátás esetén
A kiegészítő fűtőelem tápellátása:
230 V + földelés

2 mag

Q4L biztonsági termosztát

5

3 mag H/F üzemeltetéshez
2 mag csak F üzemeltetéshez

A3P: X1M: C-com-H

jel
5 mag H/F üzemeltetéshez
4 mag csak F üzemeltetéshez

fő: X2M: 30-31-34-35
kieg.: X2M: 30-31-34a-35a

jel

Csak az EKRTWA modellnél
(vezetékes szobatermosztát)

Csak az EKRTR1/EKRTRB modellnél
(vezeték nélküli szobatermosztát)
A4P: X1M: C-com-H
X2M: L-N

EKRTRB
A3P: X1M: 1-2

OPCIONÁLIS ALKATRÉSZ
4 mag
jel

X5M: 13-14-15-16
2 mag

Csak az EKCSENS modellnél
Áramérzékelők

NEM TARTOZÉK
Elvezetőszivattyú

2 mag
230 V

Csak nyomásveszteség észleléséhez
Sós víz alacsonynyomás-kapcsolója, S1PL

2 mag
jel

R2T, külső érzékelő
(padló vagy környezeti)

X2M: 30-31

Csak EKRTETS esetén
A16P: X13A

5
fő: X2M: 3-4-30-35
kieg.: X2M: 3-4-30-35a

NEM TARTOZÉK

4 mag
jel

Csak az EKRP1AHTA modellnél
1. igény szerinti áramforrás-korlátozási
bemenet
2. igény szerinti áramforrás-korlátozási
bemenet
3. igény szerinti áramforrás-korlátozási
bemenet
4. igény szerinti áramforrás-korlátozási
bemenet

EKRTR1
A3P: X1M: 1-3

2 mag
jel
2 mag
jel
2 mag
jel
2 mag
jel

jel
(3 m mellékelve)

A kiegészítő fűtőelem tápellátása:
400 V + földelés

A3P

OPCIONÁLIS ALKATRÉSZ

A8P: X801M: 1-5
A8P: X801M: 2-5

Csak hőszivattyú-konvektor esetén

X5M: 11-12

2 mag
2x0,75
kommunikáció

Csak a BRC1HHDA* modellnél
A2P: P1-P2 felhasználói felület

NEM TARTOZÉK

A8P: X801M: 3-5
A8P: X801M: 4-5

A15P: X4A

ethernet

A LAN-adapter útválasztója
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