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

*

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

Low Voltage 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC
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CE  ATITIKTIESDEKLARACIJA
CE  ATBILSTĪBASDEKLARĀCIJA
CE  VYHLÁSENIEZHODY
CE  UYGUNLUKBEYANI

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumlulu*unda olmak üzere bu bildirinin ilgili oldu*u donanımının aşa*ıdaki gibi oldu*unu beyan eder:

CE  IZJAVA O SKLADNOSTI
CE  VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE  ДЕКЛАРАЦИЯЗАСЪОТВЕТСТВИЕ
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.
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Direktiver, med senere ændringer.
18
Direktiv, med företagna ändringar.
19
Direktiver, med foretatte endringer.
20
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat
21
muutettuina.
22
v platném znění.
23
Smjernice, kako je izmijenjeno.
24
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit. 25
z późniejszymi poprawkami.
21 Забележка* както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
<A>
22 Pastaba*
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
<B>
23 Piezīmes* kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
<C>
24 Poznámka* ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedčením <C>.
25 Not*
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.

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

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

CE  ERKLÆRING OMSAMSVAR
CE  ILMOITUSYHDENMUKAISUUDESTA
CE  PROHLÁŠENÍOSHODĚ

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

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> 11
secondo il Certificato <C>.
12
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
08 Nota*
13
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание* как указано в <A> и в соответствии
14
с положительным решением <B> согласно
15
Свидетельству <C>.
10 Bemærk*
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold
til Certifikat <C>.

07 Σημείωση*

06 Nota*

under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:

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

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

01 Note*
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EN60335240,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre
istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
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CE  DECLARAÇÃODECONFORMIDADE
CE  ЗАЯВЛЕНИЕОСООТВЕТСТВИИ
CE  OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE  FÖRSÄKRANOMÖVERENSTÄMMELSE

declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:
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Daikin Europe N.V.

CE  DECLARATIONOFCONFORMITY
CE  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE  DECLARATIONDECONFORMITE
CE  CONFORMITEITSVERKLARING
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1

O dokumentácii

1.1

Informácie o dokumente

Cieľoví používatelia
Oprávnení inštalátori
Dokumentácia
Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia
zahŕňa tieto dokumenty:
Dokument

Obsahuje…

Všeobecné
Bezpečnostné
bezpečnostné opatrenia, ktoré sa
opatrenia
musia prečítať pred
inštaláciou

Formát
Papier (v balení vnútornej
jednotky)

Návod na
inštaláciu
vnútornej
jednotky

Pokyny na inštaláciu

Referenčná
príručka
inštalatéra

Príprava inštalácie,
technické údaje,
osvedčené postupy,
referenčné údaje…

Digitálne súbory na
stránke http://
www.daikineurope.com/
supportandmanuals/
productinformation/.

Doplnok pre
voliteľné
príslušenstvo

Ďalšie informácie
o inštalácii voliteľného
príslušenstva

Papier (v balení vnútornej
jednotky)
Digitálne súbory na
stránke http://
www.daikineurope.com/
supportandmanuals/
productinformation/.

Najnovšie zmeny dodanej dokumentácie môžu byť k dispozícii na
regionálnej webovej lokalite spoločnosti Daikin alebo u predajcu.
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Návod na inštaláciu

3

2 Informácie o balení

2

Informácie o balení

3

Príprava

2.1

Vnútorná jednotka

3.1

Príprava potrubia

2.1.1

Vybratie príslušenstva z vnútornej
jednotky

3.1.1

Kontrola objemu vody v okruhoch ohrevu
miestnosti a soľného roztoku

1

Odskrutkujte skrutky z vrchnej časti jednotky.

Minimálny objem vody

2

Vyberte vrchnú dosku.

Skontrolujte, či celkový objem vody v okruhu inštalácie zodpovedá
objemu minimálne 20 litrov, pričom sa NEZAHŔŇA objem vnútornej
vody vo vnútornej jednotke.

4x

INFORMÁCIE
Ak možno zaručiť minimálne zaťaženie 1 kW pri ohreve a
inštalátor zmení nastavenie [904] z hodnoty 1 na hodnotu
4°C, minimálny objem vody možno znížiť na 10 litrov.
INFORMÁCIE
Pri kritických procesoch alebo v miestnostiach s vysokým
tepelným zaťažením môže byť potrebný dodatočný objem
vody.
VÝSTRAHA
Ak je obeh v každej slučke vykurovania miestnosti
regulovaný pomocou diaľkovo ovládaných ventilov, je
dôležité, aby sa zaručil minimálny objem vody, aj keď sú
všetky ventily uzavreté.

3

3.2

Príprava elektrickej inštalácie

3.2.1

Prehľad elektrického zapojenia externých
a vnútorných aktivátorov

Vyberte príslušenstvo.
a

b

1x

c

1x

d

1x

1x

Položka

Opis

Káble

Maximálny
aktuálny
prúd

Elektrické napájanie vnútornej jednotky
e

f

1x

1x

a
b
c
d
e
f
g

4

g

1x

Všeobecné bezpečnostné opatrenia
Doplnok pre voliteľné príslušenstvo
Návod na inštaláciu
Návod na obsluhu
Vonkajší diaľkový snímač
Kryt súpravy používateľského rozhrania
Viacjazyčný štítok o fluorizovaných skleníkových plynoch

Znovu nainštalujte vrchnú dosku.

1

Elektrické napájanie
súčastí E1 a E3

3+N + GND

(a)

2

Elektrické napájanie
súčasti E2

2

(c)

4

Elektrické napájanie
2
s výhodnou sadzbou za
kWh (voľný napäťový
kontakt)

(d)

5

Elektrické napájanie
s normálnou sadzbou
za kWh

2

6,3 A

2

(e)

Používateľské rozhranie
6

Používateľské
rozhranie

Doplnkové príslušenstvo
12

Izbový termostat

3 alebo 4

100 mA(b)

13

Snímač vonkajšej
okolitej teploty

2

(b)

14

Snímač vnútornej
okolitej teploty

2

(b)

15

Konvektor tepelného
čerpadla

4

100 mA(b)

Súčasti inštalované na mieste

Návod na inštaláciu
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16

Uzatvárací ventil

2

100 mA(b)

17

Elektromer

2 (pre každý
elektromer)

(b)
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Položka

Opis

Káble

Maximálny
aktuálny
prúd

18

Čerpadlo teplej vody
pre domácnosť

2

(b)

19

Výstup poplašného
signálu

2

(b)

20

Prepnutie na ovládanie 2
vonkajšieho zdroja
tepla

(b)

22

Digitálne vstupy
spotreby energie

(b)

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

(e)

2 (pre vstupný
signál)

Pozrite si výrobný štítok na jednotke.
Minimálny prierez kábla 0,75 mm².
Prierez kábla 2,5 mm².
Prierez kábla 0,75 mm² až 1,25 mm², maximálna dĺžka:
50 m. Voľný napäťový kontakt, ktorý zaručuje minimálne
zaťaženie 15 V jednosmerného prúdu 10 mA.
Prierez kábla 0,75 mm² až 1,25 mm²; maximálna dĺžka:
500 m. Platí pre pripojenie oboch používateľských rozhraní
jednotlivo a pripojenie duálne používaného rozhrania.

4.1.2

Otvorenie krytu rozvodnej skrine
vnútornej jednotky

7x

VÝSTRAHA
Ďalšie technické špecifikácie rôznych pripojení
označené na vnútornej strane vnútornej jednotky.

4

Inštalácia

4.1

Otvorenie jednotky

4.1.1

Otvorenie vnútornej jednotky

1

Odskrutkujte a vyberte skrutky zo spodnej časti jednotky.

2

Prednú dosku jednotky posuňte nadol a vyberte ju.

sú

4.2

Montáž vnútornej jednotky

4.2.1

Inštalácia vnútornej jednotky

1

Jednotku umiestnite na paletu čo najbližšie k miestu inštalácie.

2

Zdvihnite vnútornú jednotku z palety a umiestnite ju na podlahu.

UPOZORNENIE
Predný panel je ťažký. Dávajte pozor, aby ste si pri
otváraní alebo zatváraní jednotky NEPRIVRZLI prsty.
3

Odskrutkujte a vyberte 4 skrutky, ktoré pripevňujú vrchnú
dosku.

4

Vrchnú dosku vyberte z jednotky.

4x

1

2
210kg

3

4x
4

3

Posuňte vnútornú jednotku na miesto. Skontrolujte, či sú pri
manipulácii s jednotkou vložené bočné podporné skrutky.

2

2x
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4

Odpojte modul tepelného čerpadla od vonkajšieho rámu.
Vyberte LEN bočné podporné skrutky!

2x

VÝSTRAHA
NEODHADZUJTE žiadne skrutky. Musíte ich znova vložiť
v prípade prepravy alebo ťažkej manipulácie.

6

Upravte výšku 4 nastavovacích nôh vonkajšieho rámu, aby sa
kompenzovali nerovnosti podlahy. Maximálna povolená
odchýlka je 1°.

≤1°

5

Otvorte prednú dosku jednotky. V prípade potreby možno na
zdvíhanie použiť nylonové popruhy.
VÝSTRAHA
S cieľom zabrániť poškodeniu štruktúry jednotky
presúvajte jednotku, LEN keď sú nastavovacie nohy v
najnižšej polohe.
VÝSTRAHA
Optimálne zníženie hluku dosiahnete dôslednou kontrolou,
či medzi spodným rámom a podlahou nezostala medzera.
7

Upravte výšku 2 predných nastavovacích nôh vnútorného rámu,
aby sa kompenzovali nerovnosti.
UPOZORNENIE
Skontrolujte, či sa modul tepelného čerpadla NEDOTÝKA
vonkajšieho krytu.

Návod na inštaláciu
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VÝSTRAHA
Skontrolujte, či sú predné podporné skrutky vo vodorovnej
polohe a či NIE SÚ príliš namáhané. Podporné nohy sa
MUSIA z vonkajšieho (b) a vnútorného rámu (c) nastaviť
tak, aby zostali predné skrutky vo vodorovnej polohe.
NENASTAVUJTE podpornú nohu (a)!

4.3

Pripojenie potrubia soľného
roztoku

4.3.1

Pripojenie potrubia soľného roztoku
a

b

Pohľad zospodu:

c

b

a

Pohľad zboku:

a
b

INFORMÁCIE
Ak chcete skontrolovať, či nie sú predné podporné skrutky
namáhané, čiastočne ich uvoľnite a znova ich dotiahnite.

Výstup soľného roztoku
Vstup soľného roztoku

VÝSTRAHA
Na zaistenie servisu a údržby sa odporúča nainštalovať
uzatváracie ventily čo najbližšie k vstupu a výstupu
jednotky.

4.3.2

Naplnenie okruhu soľného roztoku
VAROVANIE
Pred plnením, počas neho a po ňom dôkladne skontrolujte,
či z okruhu neuniká soľný roztok.
VAROVANIE
Teplota kvapaliny prúdiacej cez výparník môže klesnúť
pod bod mrazu. Okruh MUSÍ byť chránený pred
zamrznutím. Pozrite si nastavenie [A04] v časti
"5.2.2 Stručný sprievodca: štandardné nastavenie" na
strane 16.
INFORMÁCIE
Materiály použité v okruhoch soľného roztoku jednotiek sú
chemicky odolné voči nasledujúcim nemrznúcim
kvapalinám:
▪ propylénglykol so 40 % molárnou hmotnosťou
▪ etanol s 29 % molárnou hmotnosťou
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1

Pripojte jednotku k systému plnenia soľného roztoku, ktorý
dodáva zákazník.

2

Správne umiestnite 3cestný ventil.
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4.4

Pripojenie potrubia na vodu

4.4.1

Pripojenie potrubia na vodu
VÝSTRAHA
Pri pripájaní potrubia NEPOŽÍVAJTE nadmernú silu.
Deformácia potrubia môže spôsobiť poruchu jednotky.

1

K vnútornej jednotke pripojte potrubia prívodu a odvodu teplej
vody pre domácnosť.

a

3

c

d

b

Plňte okruh soľným roztokom, kým tlakomer nezobrazuje tlak
približne ±2,0 baru.
a

a

Manometer soľného roztoku

4

Z okruhu soľného roztoku vypustite čo najviac vzduchu.

5

Vráťte 3cestný ventil do pôvodnej pozície.

a
b
c
d

Výstup vody ohrevu miestnosti
Prívod vody ohrevu miestnosti
Odvod teplej vody pre domácnosť
Prívod teplej vody pre domácnosť (prívod studenej vody)

VÝSTRAHA
Odporúča sa na pripojenia prívodu studenej vody a odvodu
teplej vody inštalovať uzatváracie ventily. Uzatváracie
ventily sa dodáva zákazník.
2

4.3.3

K vnútornej jednotke pripojte potrubia vstupu a výstupu ohrevu
miestnosti.

Izolácia potrubia soľného roztoku

Celé potrubie okruhu soľného roztoku MUSÍ byť izolované, aby
nedošlo k zníženiu výkonu ohrevu.
Vezmite do úvahy, že potrubie okruhu soľného roztoku v dome
môže alebo bude kondenzovať. Pre toto potrubie zvážte použitie
primeranej izolácie.

Návod na inštaláciu
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4.4.2
1

Naplnenie okruhu ohrevu miestnosti

Pripojte hadicu prívodu vody k plniacemu ventilu (dodáva
zákazník).

4.4.4

Izolácia potrubia na vodu

Celé potrubie okruhu vodného roztoku MUSÍ byť izolované, aby
nedošlo k zníženiu výkonu ohrevu.

4.4.5
1

Pripojenie potrubia na recirkuláciu

Odskrutkujte a vyberte skrutky zo spodnej časti jednotky.

2

Prednú dosku jednotky posuňte nadol a vyberte ju.

3

Odskrutkujte a vyberte 4 skrutky, ktoré pripevňujú vrchnú
dosku.

4

Vrchnú dosku vyberte z jednotky.

a
2

Otvorte plniaci ventil.

3

Skontrolujte, či je automatický ventil vypustenia vzduchu
otvorený (najmenej 2 otáčky).

b

INFORMÁCIE
Umiestnenie ventilu vypustenia vzduchu nájdete v časti
Súčasti: vnútorná jednotka v Inštalačnej referenčnej
príručke.
4

Naplňte okruh vodou, kým tlakomer nezobrazuje tlak približne
±2,0 bar.

a

a
b

a

5

5

Uvoľnite vylamovací otvor v zadnej časti jednotky.

6

Pripojte potrubie na recirkuláciu k prípojke recirkulácie a
nasmerujte potrubie cez vylamovací otvor v zadnej časti
jednotky.

7

Znova pripojte izoláciu a skriňu.

Vodný manometer

Z vodného okruhu vypustite čo najviac vzduchu.

Vylamovací otvor
Prípojka potrubia na recirkuláciu

VÝSTRAHA
▪ Vzduch prítomný vo vodnom okruhu môže spôsobiť
poruchu záložného ohrievača. Počas plnenia sa možno
nepodarí úplne odstrániť vzduch z okruhu. Zvyšný
vzduch sa odstráni pomocou automatických ventilov
vypustenia vzduchu počas prvých hodín prevádzky
systému. Možno bude potom potrebné doplnenie
ďalšej vody.
▪ Na vypustenie vzduchu zo systému požite špeciálnu
funkciu opísanú v kapitole "6 Uvedenie do
prevádzky" na strane 22. Táto funkcia sa musí
používať na vypustenie vzduchu z cievky výmenníka
tepla nádrže na teplú vodu pre domácnosť.
6

Zatvorte plniaci ventil.

7

Odpojte hadicu prívodu vody od plniaceho ventilu.

4.4.3

4.4.6

Na súčastiach okruhu soľného roztoku vnútri oddelenia kompresora
jednotky sa môže tvoriť kondenzát. Jednotka obsahuje vypúšťaciu
nádobu. V závislosti od izbovej okolitej teploty, vlhkosti v miestnosti
a prevádzkových podmienok môže vypúšťacia nádoba pretekať.
Vypúšťacia hadica sa dodáva s jednotkou.
Vypúšťacia hadica smeruje k zadnej strane vľavo, blízko spodnej
časti jednotky. Na odčerpávanie vody do drenáže sa môže
vyžadovať vypúšťacie čerpadlo, ktoré dodáva zákazník.

4.5

Otvorte všetky kohútiky teplej vody, aby sa vytlačil vzduch
z potrubia systému.

2

Otvorte ventil prívodu studenej vody.

3

Po vytlačení vzduchu zatvorte všetky kohútiky teplej vody.

4

Skontrolujte, či neuniká voda.

5

Manuálne nastavujte tlakový poistný ventil nainštalovaný na
mieste, aby sa zaručil voľný prietok vody cez vypúšťacie
potrubie.
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Zapojenie elektroinštalácie
NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Plnenie nádrže na teplú vodu pre
domácnosť

1

Pripojenie vypúšťacej hadice

VAROVANIE
VŽDY používajte viacžilové elektrické napájacie káble.

4.5.1

Zhoda elektrického systému

Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000312 (európska/
medzinárodná technická norma, ktorá určuje limity pre harmonické
prúdy vytvárané zariadením pripojeným na nízkonapäťové verejné
siete so vstupným prúdom >16 A a ≤75 A v jednej fáze).

Návod na inštaláciu
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4.5.2

a

Pripojenie elektrického vedenia
k vnútornej jednotke

c

INFORMÁCIE
V prípade všetkých káblov, ktoré by mali byť pripojené ku
konektorom X2M a X5M na kovovej podpore nad kartou
PCB hydrauliky, predpokladajte dodatočnú dĺžku kábla
35 cm. Prevyšujúci kábel by sa mal zasvorkovať a
pripevniť na zadnú stranu jednotky. Dôvodom je zaručenie
vykonávania servisu, napríklad karty PCB hydrauliky.
1

2

1x

≥50 mm

Informácie o otvorení vnútornej jednotky nájdete v častiach
"4.1.1 Otvorenie vnútornej jednotky" na strane 5 a
"4.1.2 Otvorenie krytu rozvodnej skrine vnútornej jednotky" na
strane 5.
Elektrické vedenie musí do jednotky vstupovať cez hornú časť:
a

3

1x

c

≥50 mm

b

Spôsob vedenia elektrických káblov vo vnútri jednotky:
a

c

b

c
a
≥50

1x

mm

1x
a

c

YC Y1 Y2 Y3 Y4

1x

X1 X2 X3 X4

1x
X2M

X5M
11 12

VÝSTRAHA
▪ Ubezpečte sa, že medzi káblom nízkeho napätia (a) a
káblom vysokého napätia (c) je vzdialenosť 50 mm.
▪ Skontrolujte, či sú káble (a) a (c) vedené cez vodiacu
lištu káblov na zadnej strane rozvodnej skrine, aby sa
zabránilo prieniku vody.

Návod na inštaláciu
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4

Kábel upevnite pomocou káblových spôn, aby sa zaručilo
uvoľnenie napätia. Kábel sa NESMIE dostať do kontaktu
s potrubím a ostrými hranami.

Vedenie

Možné káble (v závislosti od typu jednotky a inštalovaných možností)

a

▪ Používateľské rozhranie

Nízke napätie

▪ Digitálne vstupy spotreby energie (dodáva zákazník)
▪ Snímač vonkajšej okolitej teploty
▪ Snímač vnútornej okolitej teploty (voliteľné príslušenstvo)
▪ Elektromery (inštalácia na mieste)

b

▪ Elektrické napájanie s bežnou sadzbou za kWh (elektrické napájanie jednotky)

Vysokonapäťové elektrické
napájanie
c

▪ Elektrické napájanie s výhodnou sadzbou za kWh

Ovládací signál vysokého
napätia

▪ Kontakt preferenčného elektrického napájania
▪ Konvektor tepelného čerpadla (voliteľné príslušenstvo)
▪ Izbový termostat (voliteľné príslušenstvo)
▪ Uzatvárací ventil (inštalácia na mieste)
▪ Čerpadlo teplej vody pre domácnosť (inštalácia na mieste)
▪ Výstup poplašného signálu
▪ Prepnutie na ovládanie vonkajšieho zdroja tepla
V prípade elektrického napájania s výhodnou sadzbou za kWh

UPOZORNENIE

S1S

Nadbytočnú dĺžku kábla do jednotky NEVTLÁČAJTE ani
nevkladajte.

4.5.3
1

N

L

c

Pripojenie hlavného elektrického
napájania

b
X1A X19A

Pripojte hlavné elektrické napájanie.

V prípade elektrického napájania s normálnou sadzbou za kWh

X2M

30 31

29

34

X1A X19A
34

X5M

X2M

X5M

X6Y X6YB

30 31

X6YA

X6YB
X1M

N
L3
L2
L1

X6Y X6YA
X1M

a

a
N
L3
L2
L1

a
b
c

2
Legenda: pozrite si obrázok nižšie.

Elektrické napájanie
Elektrické napájanie s normálnou sadzbou za kWh
Kontakt preferenčného elektrického napájania

Pomocou káblových spôn pripevnite kábel k držiakom spôn.
INFORMÁCIE
V prípade elektrického napájania s výhodnou sadzbou za
kWh závisí skutočnosť, či sa vyžaduje samostatné
elektrické napájanie s bežnou sadzbou za kWh vnútornej
jednotky (b) X2M30/31 od typu elektrického napájania
s výhodnou sadzbou za kWh.
Samostatné pripojenie vnútornej jednotky sa vyžaduje:
▪ ak sa aktívne elektrické napájanie s výhodnou sadzbou
za kWh preruší ALEBO
▪ ak nie je povolená žiadna spotreba elektrickej energie
vnútornej jednotky pri aktívnom elektrickom napájaní
s výhodnou sadzbou za kWh.
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4.5.4

Pripojenie diaľkového snímača teploty

Diaľkový snímač teploty (dodáva sa ako príslušenstvo) meria
vonkajšiu okolitú teplotu.
INFORMÁCIE
Ak požadovaná teplota na výstupe vody závisí od počasia,
je dôležité neustále meranie vonkajšej teploty.
1

Pripojte kábel externého snímača teploty k vnútornej jednotke.

3

Odreže 2 drôtové vodiče.

4

Podľa
nasledujúceho
obrázka
používateľského rozhrania.

pripojte

vodiče

do

Zo zadnej strany

X5M

X2M
101112

PCB

2

Pomocou káblových spôn pripevnite kábel k držiakom spôn.

3

Diaľkový snímač vonkajšej teploty nainštalujte vonku podľa
pokynov opísaných v návode na inštaláciu snímača (dodáva sa
ako príslušenstvo).

1x

a

b

a

4.5.5
1

Pripojenie používateľského rozhrania

b

Pripojte kábel používateľského rozhrania k vnútornej jednotke.
5

V tejto časti urobte zárez pomocou štípacích klieští a pod.
na prechod drôtov.
Drôty pripevnite k prednej časti skrine pomocou príchytky
kábla a svorky.

Znovu namontujte prednú dosku na zadnú dosku.

Pripevnenie používateľského rozhrania na stenu,
keď sa inštaluje ako izbový termostat
1

Vložte skrutkovač do štrbiny pod používateľským rozhraním
a opatrne oddeľte prednú dosku od zadnej dosky.

VÝSTRAHA

X5M

Doska PCB je namontovaná na prednej doske
používateľského rozhrania. Dávajte pozor, aby ste ju
NEPOŠKODILI.

X2M
2

Zadnú dosku používateľského rozhrania pripevnite na stenu.

3

Podľa
nasledujúceho
obrázka
používateľského rozhrania.

12

2

Pomocou káblových spôn pripevnite kábel k držiakom spôn.

zapojte

vodiče

do

Zo zadnej strany

Pripevnenie používateľského rozhrania k jednotke
1

Vložte skrutkovač do štrbiny pod používateľským rozhraním
a opatrne oddeľte prednú dosku od zadnej dosky.

PCB

1x

VÝSTRAHA

b

a

Doska PCB je namontovaná na prednej doske
používateľského rozhrania. Dávajte pozor, aby ste ju
NEPOŠKODILI.
2

Zadnú dosku používateľského rozhrania pripevnite na prednú
dosku jednotky.

Návod na inštaláciu
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4 Inštalácia
Z ľavej strany

4.5.7

Pripojenie elektromerov
INFORMÁCIE
V prípade používania elektromera s výstupom tranzistora
skontrolujte polaritu. Kladná polarita MUSÍ byť pripojená ku
konektorom X5M/7 a X5M/9 a záporná polarita ku
konektorom X5M/8 a X5M/10.

PCB

1
1x

a

Elektromery ventilu pripojte do príslušných svoriek, ako je
znázornené na nasledujúcom obrázku.

b

S2S S3S

Z hornej strany
a
b

PCB

1x

X5M

X2M

b
6 7 8910

Zo strednej časti
a

2

Pomocou káblových spôn pripevnite kábel k držiakom spôn.

b

4.5.8
1

PCB

Pripojenie čerpadla teplej vody pre
domácnosť

Čerpadlo teplej vody pre domácnosť pripojte do príslušných
svoriek, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

M
1~

M2P

1x
b

a
b

4

Znovu namontujte prednú dosku na zadnú dosku.

4.5.6
1

V tejto časti urobte zárez pomocou štípacích klieští a pod.
na prechod drôtov.
Drôty pripevnite k prednej časti skrine pomocou príchytky
kábla a svorky.

Pripojenie uzatváracieho ventilu

Ovládací kábel ventilu pripojte do príslušných svoriek, ako je
znázornené na nasledujúcom obrázku.

X5M

34 35

VÝSTRAHA
Zapojenie je iné pre ventil NC (normal closed – normálne
uzavretý) a ventil NO (normal open – normálne otvorený).
M2S

2

Pomocou káblových spôn pripevnite kábel k držiakom spôn.

M2S

NO

NC

X5M

X2M
5 67

2

X2M

X5M

X2M
5 67

Pomocou káblových spôn pripevnite kábel k držiakom spôn.
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4 Inštalácia
4.5.9
1

Pripojenie výstupu poplašného signálu

Kábel výstupu poplašného signálu pripojte do príslušných
svoriek, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

4.5.11
1

Pripojenie prepínania k vonkajšiemu
zdroju tepla

Prepínanie pripojte do príslušných svoriek, ako je znázornené
na nasledujúcom obrázku.
NL

a
a
A4P

X5M

A4P

X2M
29

a

2

X2M

Pomocou káblových spôn pripevnite kábel k držiakom spôn.

4.5.10
1

X5M

Vyžaduje sa inštalácia EKRP1HB.

Pripojenie výstupu ZAP./VYP. ohrevu
miestnosti

Kábel výstupu ZAP./VYP. ohrevu miestnosti zapojte do
príslušných svoriek, ako je znázornené na nasledujúcom
obrázku.

a

2

Vyžaduje sa inštalácia EKRP1HB.

Pomocou káblových spôn pripevnite kábel k držiakom spôn.

4.5.12
1

Pripojenie digitálnych vstupov spotreby
energie

Digitálne vstupy spotreby energie pripojte do príslušných
svoriek, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.
S6S
S7S
S8S
S9S

a

A4P

a

X5M

1 23 4 5

X2M
29

A8P

a

2

Vyžaduje sa inštalácia EKRP1HB.

X5M

Pomocou káblových spôn pripevnite kábel k držiakom spôn.

X2M

a

2

Návod na inštaláciu
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5 Konfigurácia
4.6

INFORMÁCIE

Dokončenie inštalácie vnútornej
jednotky

4.6.1

Keď sa menia nastavenia inštalatéra, používateľské
rozhranie zobrazí žiadosť o potvrdenie. Po potvrdení sa
obrazovka nakrátko VYPNE a na niekoľko sekúnd sa
zobrazí hlásenie “aktívne”.

Pripevnenie krytu používateľského
rozhrania k vnútornej jednotke

Nastavenia prístupu – legenda tabuliek
1

Z vnútornej jednotky musí byť odmontovaná predná doska.
Pozrite si časť "4.1.1 Otvorenie vnútornej jednotky" na strane 5.

2

Na závesy zaveste kryt používateľského rozhrania.

Prístup k inštalatérskym nastaveniam môžete získať dvoma
spôsobmi. Obe metódy však NEMOŽNO použiť na prístup k
všetkým nastaveniam. V takom prípade sa v príslušných stĺpcoch v
tabuľke zobrazuje označenie N/A (nepoužíva sa).
Metóda

Stĺpec v tabuľkách

Prístup k nastaveniam prostredníctvom
rozhrania Breadcrumb v štruktúre ponuky.

#

Prístup k nastaveniam prostredníctvom kódu
v nastaveniach prehľadu.

Kód

Pozrite si tiež:
▪ "Prístup k inštalatérskemu nastaveniu" na strane 15
▪ "5.4 Štruktúra ponúk: prehľad inštalatérskeho nastavenia" na
strane 20

5.1.1
3

Do vnútornej jednotky namontujte prednú dosku.

4.6.2

Zatvorenie vnútornej jednotky

1

Zatvorte kryt rozvodnej skrine.

2

Znovu nainštalujte vrchnú dosku.

3

Znovu nainštalujte prednú dosku.

Prístup k inštalatérskemu nastaveniu
1

Pre úroveň prístupu používateľa nastavte možnosť Inštalátor.

2

Prejdite na [A]:

5

1

Pre úroveň prístupu používateľa nastavte možnosť Inštalátor.

2

Prejdite na [A.8]:
nastavení.

1

Prejdite na [6.4]:
používateľa.

2

Stlačte tlačidlo

Konfigurácia

Výsledok:

Prehľad: konfigurácia

V tejto kapitole nájdete opis potrebných krokov a informácie
potrebné na konfiguráciu nainštalovaného systému.

> Inštalatérske nastavenia > Prehľad

Nastavenie možnosti Inštalatér pre úroveň prístupu používateľa

3

5.1

> Inštalatérske nastavenia.

Prístup k nastaveniam prehľadu

VÝSTRAHA
Pri zatváraní krytu vnútornej jednotky sa NESMIE použiť
uťahovací moment väčší ako 4,1 N•m.

Prístup k najčastejšie používaným
príkazom

> Informácie > Úroveň prístupu

aspoň na 4 sekundy.

Na domovských stránkach sa zobrazí symbol .

Ak dlhšie ako 1 hodinu NESTLAČÍTE žiadne tlačidlo alebo ak
znova stlačíte tlačidlo
dlhšie ako 4 sekundy, úroveň prístupu
inštalatéra sa znova prepne na možnosť Konc. použív..

Prepínanie medzi úrovňami prístupu používateľa (koncový
používateľ a pokročilý koncový používateľ)

VÝSTRAHA

1

Prejdite na časť [6] alebo jej ľubovoľnú vedľajšiu ponuku:
Informácie.

V tejto kapitole je uvedené LEN základné vysvetlenie
konfigurácie. Podrobnejšie vysvetlenie a podrobné
informácie nájdete v inštalačnej referenčnej príručke.

2

Stlačte tlačidlo

aspoň na 4 sekundy.

Výsledok: Úroveň prístupu používateľa sa prepne na možnosť
Pokroč. použív.. Zobrazia sa dodatočné informácie a k názvu
ponuky sa pridá symbol +.

Dôvod
Ak sa NENASTAVÍ správna konfigurácia, systém NEMUSÍ pracovať
podľa očakávania. Konfigurácia ovplyvňuje:

>

3

▪ softvérové výpočty,

Ak dlhšie ako 1 hodinu NESTLAČÍTE žiadne tlačidlo alebo ak
znova stlačíte tlačidlo
dlhšie ako 4 sekundy, úroveň prístupu
používateľa sa znova prepne na možnosť Konc. použív..

▪ obsah zobrazenia a možnosti práce s používateľským rozhraním.

Úprava nastavenia prehľadu

Postup

Príklad: Nastavenie [101] upravte z hodnoty 15 na hodnotu 20.

Konfigurácia systému sa môže nastaviť pomocou používateľského
rozhrania.

1

Prejdite na [A.8]:
nastavení.

> Inštalatérske nastavenia > Prehľad

▪ Prvý raz – stručný sprievodca. Keď prvý raz ZAPNETE
používateľské rozhranie (prostredníctvom vnútornej jednotky),
spustí sa stručný sprievodca, ktorý vám pomôže nastaviť
konfiguráciu systému.

2

Stlačením tlačidiel
a
prvej časti nastavenia.

prejdite na príslušnú obrazovku

▪ Potom. V prípade potreby môžete neskôr konfiguráciu zmeniť.
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5 Konfigurácia
INFORMÁCIE
Po získaní prístupu ku kódom v nastaveniach prehľadu sa
do prvej časti nastavenia pridá dodatočná číslica 0.

5.2

Základná konfigurácia

5.2.1

Stručný sprievodca: jazyk/čas a dátum

Príklad: [101]: hodnota “1” bude vyzerať ako “01”.
#

Prehľad nastavení

01
00 00 01 15 02 00 03 00
04
05
06
07
08
09
0a
0b
0c
0d
0e
0f
Potvrdiť

3

Upraviť

Stlačením tlačidiel
nastavenia.

a

nie je
Čas a dátum
k dispozícii

Stručný sprievodca: štandardné
nastavenie

Nastavenia ohrevu miestnosti
#

01
15 02 00 03 00
06
07
0a
0b
0e
0f

Potvrdiť

[1]

prejdite na príslušnú druhú časť

Prehľad nastavení

00 00 01
04
05
08
09
0c
0d

Upraviť

[A.2.1.7]

Kód
[C07]

▪ 1 (Kont.ex.iz.ter.): prevádzku jednotky
riadi externý termostat.

Posunúť

Hodnotu upravte stlačením tlačidiel

a

01
20 02 00 03 00
06
07
0a
0b
0e
0f

Potvrdiť

Upraviť

▪ 2 (Kont. iz. term.): prevádzka jednotky
sa riadi na základe okolitej teploty
používateľského rozhrania.

.

Prehľad nastavení

00 00 01
04
05
08
09
0c
0d

[A.2.1.B]

nie je
Len ak sú k dispozícii 2 používateľské
k dispozícii rozhrania:
Umiestnenie používateľského rozhrania:
▪ 0 (Na jednotke)
▪ 1 (V miestnosti) (predvolené)

Posunúť

[A.2.1.8]
5

Stlačením tlačidla

6

Ak chcete upraviť ďalšie nastavenia, zopakujte predchádzajúce
kroky.

7

Ak chcete zatvoriť ponuku nastavení prehľadu, stlačte tlačidlo
alebo
.

8

[702]

potvrďte úpravu parametra.

Potvrďte stlačením tlačidla

OK

Počet zón teploty vody:
▪ 0 (1 zóna teploty): hlavná
▪ 1 (2 zóny teploty): hlavná + vedľajšia

[A.2.1.9]

[F0D]

Prevádzka čerpadla:
▪ 0 (Priebežný): nepretržitá prevádzka
čerpadla bez ohľadu na stav termo
ZAP. alebo VYP.

.

Nastav. inštalátora
Systém sa reštartuje.

Potvrdiť

Opis
Regulácia teploty jednotky:
▪ 0 (Kont. tep. vody) (predvolené):
prevádzka jednotky sa riadi podľa
teploty na výstupe vody.

Výsledok: Hodnota, ktorá sa má upraviť, sa zvýrazní.
4

Opis

nie je
Jazyk
k dispozícii

5.2.2

Posunúť

Kód

[A.1]

▪ 1 (Vzorka) (predvolené): v prípade
stavu termo VYP. sa čerpadlo spúšťa
každých 5 minút a kontroluje sa
teplota vody. Ak je teplota vody nižšia
ako cieľová teplota, môže sa spustiť
prevádzka jednotky.

Zrušiť
Upraviť

▪ 2 (Žiadosť): prevádzka čerpadla na
základe požiadania. Príklad: Používa
sa izbový termostat, ktorý vytvára stav
termo ZAP./VYP.
Teplota mrznutia soľného roztoku
#
[A.6.9]

Kód
[A04]

Opis
Bod mrazu soľn. roztoku
▪ 0: 0°C
▪ 1: –2°C
▪ 2: –4°C
▪ 3: –6°C
▪ 4: –8°C
▪ 5: –10°C
▪ 6: –12°C
▪ 7 (predvolené): –14°C

Návod na inštaláciu
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VÝSTRAHA

#

Nastavenie teploty mrznutia soľného roztoku možno
upraviť a hodnota v ponuke [A.6.9] Bod mrazu soľn.
roztoku je správna AŽ po otvorení ponuky [A.8] Prehľad
nastavení.
Toto nastavenie možno LEN upraviť alebo uložiť a hodnota
je správna LEN vtedy, keď prebieha komunikácia medzi
hydraulickým
modulom
a
modulom
kompresora.
Komunikácia medzi hydraulickým modulom a modulom
kompresora NIE JE zaručená ani platná v nasledujúcich
prípadoch:

Kód

[A.2.2.4]

[C05]

▪ 1 (Termo ZAP/VYP): keď používaný
externý izbový termostat alebo
konvektor tepelného čerpadla môže
odoslať len stav termo ZAP./VYP.
[A.2.2.5]

[C06]

Externý izbový termostat pre vedľajšiu
zónu:
▪ 1 (Termo ZAP/VYP): keď používaný
externý izbový termostat alebo
konvektor tepelného čerpadla môže
odoslať len stav termo ZAP./VYP.

▪ na používateľskom rozhraní sa zobrazuje chyba “U4”,
▪ modul tepelného čerpadla je pripojený k zdroju
napájania za výhodnú sadzbu/kWh v prípade
prerušenia napájania – vtedy sa aktivuje zdroj
napájania za výhodnú sadzbu/kWh.

[A.2.2.B]

[C08]

Externý snímač:
▪ 0 (Nie) (predvolené nastavenie): NIE
JE nainštalované

Zvýšenie výkonu
#

Kód

nie je
[A03]
k dispozícii

Opis
Externý izbový termostat pre hlavnú
zónu:

▪ 2 (Izbový snímač): pripojený k doske
PCB merania vnútornej teploty

Opis
Digitálna V/V karta PCB

Frekvencia kompresora
▪ 0 (predvolené nastavenie): normálna

#

▪ 1: zvýšená

Kód

[A.2.2.6.1]

[C02]

Opis
Externý zdroj záložného ohrievača:
▪ 0 (Nie) (predvolené): žiadne

5.2.3

Stručný sprievodca: možnosti

▪ 1 (Bivalentný): plynový, olejový bojler

Nastavenia teplej vody pre domácnosť
#

[A.2.2.6.3]

Kód

nie je
k dispozícii

[E05]

[A.2.2.A]

[D02]

[C09]

Výstup poplašného signálu na voliteľnú
kartu PCB EKRP1HB:

Opis

▪ 0 (Normálne otvor.) (predvolené
nastavenie): v prípade výskytu
alarmu sa napája výstup poplašného
signálu.

Prev. tep. vody, domác.:
▪ 0: nie je k dispozícii
▪ 1 (Áno): nainštalované

▪ 1 (Normálne zatv.): v prípade výskytu
alarmu sa výstup poplašného signálu
NENAPÁJA.
Toto
nastavenie
inštalátora umožňuje rozlíšiť medzi
detekciou
poplašného
signálu
a detekciou prerušenia napájania
jednotky.

Čerp.t.v.,d.:
▪ 0 (Nie) (predvolené):
nainštalované

NIE

JE

▪ 1 (Sekund. návrat): inštalované pre
okamžite teplú vodu
▪ 2 (Paral. dezinf.): inštalované na
dezinfekciu

Pozrite si aj nasledujúcu tabuľku
(Logika výstupu poplašného signálu).

Pozrite si aj nasledujúce obrázky.

Logika výstupu poplašného signálu

Čerpadlo teplej vody pre domácnosť inštalované pre…
okamžite teplú vodu
c
a

[C09]

Dezinfekcia

f

b

d

f

e

g

b

Vnútorná jednotka
Nádrž
Čerpadlo teplej vody pre domácnosť
Ohrievací prvok
Jednosmerný ventil
Sprcha
Studená voda

Termostaty a externé snímače
VÝSTRAHA
Ak sa používa externý izbový termostat, externý izbový
termostat bude riadiť funkciu Ochrana pred mrazom.
Funkciu Ochrana pred mrazom však možno používať len
vtedy, ak je v používateľskom rozhraní jednotky ZAPNUTÁ
regulácia teploty na výstupe vody.
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Bez alarmu

Bez
elektrického
napájania
jednotky

c
a

g

a
b
c
d
e
f
g

Alarm

0 (predvolené
nastavenie)

Uzavretý výstup Otvorený výstup Otvorený výstup

1

Otvorený výstup Uzavretý výstup

Karta PCB požiadaviek
#
[A.2.2.7]

Kód
[D04]

Opis
Karta PCB požiadaviek
Označuje, či je inštalovaná karta PCB
požiadaviek.
▪ 0 (Nie) (predvolené):
nainštalované

NIE

JE

▪ 1 (Áno): nainštalované

Návod na inštaláciu
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Meranie spotreby energie
#
[A.2.2.8]

Teplota vody na výstupe: vedľajšia zóna

Kód
[D08]

Opis

#

Voliteľný externý merač príkonu (kWh) 1:

[A.3.1.2.1]

▪ 0 (Nie): NIE JE nainštalované

Kód

nie je
Režim nastavenej hodnoty:
k dispozícii
▪ 0 (Absolútna): absolútny

▪ 1: inštalované (0,1 impulz/kWh)

▪ 1 (Podľa počasia): podľa počasia

▪ 2: inštalované (1 impulz/kWh)

▪ 2 (Absol. + napl.): absolútny +
naplánovaný (len na reguláciu teploty
na výstupe vody)

▪ 3: inštalované (10 impulz/kWh)
▪ 4: inštalované (100 impulz/kWh)

▪ 3 (Počasie + napl.): podľa počasia +
naplánovaný (len na reguláciu teploty
na výstupe vody)

▪ 5: inštalované (1000 impulz/kWh)
[A.2.2.9]

[D09]

Opis

Voliteľný externý merač príkonu (kWh) 2:
[A.3.1.2.3]

▪ 0 (Nie): NIE JE nainštalované

[000]

▪ 1: inštalované (0,1 impulz/kWh)

[001]

▪ 2: inštalované (1 impulz/kWh)

[002]

▪ 3: inštalované (10 impulz/kWh)

[003]

Krivka podľa počasia (ohrev):
Tt

[0-01]

[0-00]

▪ 4: inštalované (100 impulz/kWh)
▪ 5: inštalované (1000 impulz/kWh)

5.2.4

[0-03]

Stručný sprievodca: výkon (meranie
spotreby energie)

#

Kód

Opis

[603]

Výkon prvého kroku záložného ohrievača
pri menovitom napätí [kW]

[A.2.3.3]

[604]

Rozdiel výkonu druhého a prvého kroku
záložného ohrievača [kW]

▪ Ta: Vonkajšia teplota
Teplota vody na výstupe: emitor delta T
#
[A.3.1.3.1]

Kód
[909]

Regulácia ohrevu miestnosti

[A.3.1.1.1]

Kód

Opis

Teplota vody na výstupe: modulácia

nie je
Režim nastavenej hodnoty:
k dispozícii
▪ 0 (Absolútna): absolútny

#
[A.3.1.1.5]

▪ 1 (Podľa počasia): podľa počasia
▪ 2 (Absol. + napl.): absolútny +
naplánovaný (len na reguláciu teploty
na výstupe vody)
▪ 3 (Počasie + napl.): podľa počasia +
naplánovaný (len na reguláciu teploty
na výstupe vody)
[A.3.1.1.3]

[100]
[101]

Opis
Ohrev: požadovaný rozdiel teplôt
vstupujúcej vody a vody na výstupe.
Ak sa na dobrú prevádzku emitorov
tepla v režime ohrevu požaduje
minimálny rozdiel teplôt.

Teplota vody na výstupe: hlavná zóna
#

Ta

▪ Tt: Cieľová teplota vody na výstupe
(vedľajšia zóna)

[A.2.3.2]

5.2.5

[0-02]

Krivka podľa počasia (ohrev):
Tt

[102]
[1-02]

[103]

Kód
[805]

Opis
Modulácia teploty vody na výstupe:
▪ 0 (Nie): deaktivované
▪ 1 (Áno): aktivované Teplota vody na
výstupe sa počíta podľa rozdielu
medzi požadovanou a skutočnou
izbovou teplotou.
Takto
sa
umožní
lepšie
prispôsobenie výkonu tepelného
čerpadla
skutočnému
požadovanému výkonu a výsledkom
je menší počet cyklov vypnutia
a zapnutia tepelného čerpadla
a úspornejšia prevádzka.

[1-03]

[1-00]

[1-01]

Ta

▪ Tt: Cieľová teplota vody na výstupe
(hlavná zóna)
▪ Ta: Vonkajšia teplota

Návod na inštaláciu
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Teplota vody na výstupe: typ emitora
#
[A.3.1.1.7]

Kód
[90B]

5.3

Rozšírená konfigurácia/
optimalizácia

5.3.1

Prevádzka v režime ohrevu miestnosti:
rozšírená

Opis
Doba odozvy systému:
▪ 0 (Rýchle) (predvolené)
Príklad: Malý objem vody a izbové
klimatizačné jednotky.
▪ 1 (Pomalé)
Príklad: Veľký objem vody, slučky
podlahového kúrenia.

Ochrana pred mrazom
VÝSTRAHA
Ak je funkcia Autom. núdzová prevádzka nastavená na
možnosť Manuálne ([A.5.1.2] = 0) a jednotka sa spustila v
núdzovej prevádzke, pred spustením používateľské
rozhranie zobrazí výzvu na potvrdenie. Ak používateľ
nastavenie NEPOTVRDÍ, ochrana pred mrazom sa
NEAKTIVUJE.

V závislosti od objemu vody v systéme
a typu tepelných emitorov môže ohrev
miestnosti trvať dlhšie. Toto nastavenie
môže kompenzovať pomalý alebo
rýchly systém ohrevu nastavením
výkonu jednotky počas cyklu ohrevu.

5.2.6

Regulácia teplej vody pre domácnosť

#

Kód

[A.4.1]

[60D]

Opis
Teplá voda pre domácnosť Režim men.
hod.:
▪ 0 (Len opät. ohrev): povolený je len
opätovný ohrev.
▪ 1 (Op. ohrev+napl.) (predvolené):
rovnako
ako
2,
ale
medzi
naplánovanými
cyklami
ohrevu,
opätovný ohrev je povolený.
▪ 2 (Len naplán.): nádrž na teplú vodu
pre domácnosť sa môže ohrievať LEN
podľa plánu.

[A.4.3.1]

nie je
Ako sa teplota v nádrži zobrazuje na
k dispozícii používateľskom rozhraní?
▪ Ako hodnota teploty.

5.3.2

Automatická núdzová prevádzka
Ak prevádzka tepelného čerpadla zlyhá, ako núdzový ohrievač
možno použiť záložný ohrievač, ktorý automaticky alebo nie
automaticky prevezme zaťaženie pri ohreve. Ak je aktívna
automatická núdzová prevádzka a dôjde k poruche tepelného
čerpadla, záložný ohrievač automaticky prevezme zaťaženie pri
ohreve. Ak dôjde k poruche tepelného čerpadla a automatická
núdzová prevádzka nie je aktívna, funkcie teplej vody pre
domácnosť a ohrev miestnosti sa zastavia a musia sa obnoviť
manuálne. Na používateľskom rozhraní sa zobrazí výzva na
potvrdenie, či má záložný ohrievač prevziať zaťaženie pri ohreve. V
prípade poruchy tepelného čerpadla sa na používateľskom rozhraní
zobrazí ikona . Ak je dom dlhší čas bez dozoru, odporúčame
zmeniť nastavenie [A.5.1.2] Autom. núdzová prevádzka na možnosť
Automaticky.
#

4
[A.4.5]

[60E]

Maximálna teplota, ktorú môžu
používatelia vybrať pre teplú vodu pre
domácnosť. Toto nastavenie sa môže
použiť na obmedzenie teploty
v kohútikoch teplej vody.

Kód

[A.5.1.2]

60°C
▪ Graficky: teplota sa zobrazí ako teplá
voda, ktorá je k dispozícii pre x osôb.
Ak vyberiete túto možnosť, musíte tiež
v častiach [A.4.3.2.1] až [A.4.3.2.6]
nakonfigurovať vzťah medzi počtom
osôb a teplotou:

Nastavenia zdrojov tepla

Opis

nie je
Definuje, či môže záložný ohrievač v
k dispozícii prípade núdzovej situácie automaticky
prevziať celé zaťaženie pri ohreve alebo
či sa vyžaduje manuálne potvrdenie.
▪ 0: Manuálne (predvolené nastavenie)
▪ 1: Automaticky

5.3.3

Systémové nastavenia

Kontrola spotreby energie
VÝSTRAHA
V obdobiach s výrazne vyšším zaťažením (príklad: funkcia
vysúšania poteru) možno aktivovať energetický limit v
súlade s rozmermi kolektora soľného roztoku.

INFORMÁCIE
Odporúča sa NEPOUŽÍVAŤ výber nastavení ([60D]=0,
[A.4.1] teplá voda pre domácnosť Režim men. hod.=Len
opät. ohrev).
Hrozí značné riziko zníženia kapacity ohrevu miestnosti
alebo výskytu problémov s pohodlím (v prípade častého
používania teplej vody pre domácnosť dôjde k častému a
dlhodobému prerušeniu ohrevu miestnosti).

5.2.7
#
[6.3.2]

Kontakt/číslo linky pomoci
Kód

Opis

nie je
Číslo, na ktoré môžu používatelia volať
k dispozícii v prípade problémov.
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5 Konfigurácia
5.4

Štruktúra ponúk: prehľad inštalatérskeho nastavenia

[A] Inštalatérske nastavenia
Jazyk
Rozloženie systému
Prevádzka v miestnosti
Teplá voda pre domácnosť
Zdroje tepla
Prevádzka systému
Uvedenie do prevádzky
Prehľad nastavení

[A.2] Rozloženie systému
Štandardné
Možnosti
Kapacita
Potvrdiť rozloženie

[A.2.1] Štandardné
Typ jednotky
Typ kompresora
Typ softv. vnút. jedn.
Typ zál. ohriev.
Výhodná sadzba/kWh
Kontrola
Poč. zón tep. na výst. vody
Prev. režim čerpadla
Možná úspora energie
Umiest. použ. rozh.
[A.2.2] Možnosti

[A.3] Prevádzka v miestnosti
Nastavenia teploty na výstupe
Izbový termostat
Prevádzkový rozsah

Hl. typ kontaktu
Príd. typ kont.
Digitálna V/V karta PCB
Karta PCB požiadaviek
Externý merač kWh 1
Externý merač kWh 2
Čerp.t.v.,d.
Externý snímač
[A.3.1] Nastavenia teploty na výstupe
Hlavný
Vedľajší
Emitor delta T
[A.3.2] Izbový termostat
Rozsah izbovej teploty
Odchýlka izb. teploty
Izbová teplota – krok

[A.4] Teplá voda pre domácnosť
Režim men. hod.
Odčítanie men. hodn.
Dezinfekcia
Max. menovitá hodnota
Men. hodn. poh. akum.
Krivka podľa počasia

[A.3.3] Prevádzkový rozsah
Tepl. vyp. ohr. miest.
[A.4.3] Odčítanie men. hodn.
Typ odčít. men. hodn.
Prevod na osoby

[A.2.2.6] Digitálna V/V karta PCB
Výstup popl. sign.
Zdroj ex.zál.oh.
Solárna súprava

[A.3.1.1] Hlavný
Hodn. tepl. vody
Rozsah teploty
Nastaviť ohrev podľa počasia
Upravená teplota vody
Uzatvárací ventil
Typ emitora
[A.3.1.2] Vedľajší
Hodn. tepl. vody
Rozsah teploty
Nastaviť ohrev podľa počasia
[A.3.1.3] Emitor delta T
Ohrev

[A.4.4] Dezinfekcia
Dezinfekcia
Deň prevádzky
Čas spustenia
Cieľová teplota
Trvanie

INFORMÁCIE
Nastavenia vynúteného odmrazenia sa zobrazujú, ale NIE
SÚ platné pre túto jednotku. Nastavenia sa NESMÚ
používať ani meniť.
INFORMÁCIE
Nastavenia solárnej súpravy sa zobrazujú, ale NIE SÚ
platné pre túto jednotku. Nastavenia sa NESMÚ používať
ani meniť.
INFORMÁCIE
Nastavenia šetrenia energie sa zobrazujú, ale v jednotke
sa NEPOUŽÍVAJÚ. Nastavenia sa NESMÚ používať ani
meniť.
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[A.5] Zdroje tepla
Záložný ohrievač

[A.6] Prevádzka systému
Automatický reštart
Výhodná sadzba/kWh
Kontrola spotreby energie
Priemerný čas
Odch.ex.sním.okol.tep.
Vynútené odmrazenie
Bod mrazu soľn. roztoku
[A.7] Uvedenie do prevádzky
Skúšobná prevádzka
Vysúš. poteru na podlah. vykur.
Vypustenie vzduchu
Skúšobná prevádzka aktivátora

[A.5.1] Záložný ohrievač
Prevádz. režim
Autom. núdzová prevádzka
Aktiv. zál. ohr., krok 2
Rovnovážna teplota
[A.6.2] Výhodná sadzba/kWh
Povol. ohr.
Vynútené VYP. čerp.
[A.6.3] Kontrola spotreby energie
Režim
Typ
Hodnota A
Hodnota kW
Limity A pre digitálny vstup
Limity kW pre digitálny vstup
Priorita
[A.7.2] Vysúš. poteru na podlah. vykur.
Nastaviť plán vysúšania
Spustiť vysúšanie
Stav vysúšania
[A.7.3] Vypustenie vzduchu
Typ
Spustiť vypúšťanie vzduchu

EGSQH10S18AA9W
Zemné tepelné čerpadlo Daikin Altherma
4P3517471C – 2014.03

Návod na inštaláciu

21

6 Uvedenie do prevádzky

6
6.1

6.3

Uvedenie do prevádzky
Kontrolný zoznam pred skúšobnou
prevádzkou

NEPOUŽÍVAJTE systém, kým nevykonáte nasledujúce kontroly:
Vnútorná jednotka je správne namontovaná.
Nasledujúce elektrické zapojenia na mieste inštalácie
boli vykonané podľa tohto dokumentu a platných
predpisov:

Skúšobná prevádzka

Predpoklad: Skontrolujte, či sa na používateľskom rozhraní
zobrazujú domovské obrazovky a či sú požiadavky na ohrev
miestnosti a teplej vody pre domácnosť vypnuté.
1

Prejdite na [A.7.1]:
> Inštalatérske nastavenia > Uvedenie
do prevádzky > Skúšobná prevádzka.

2

Vyberte test a stlačte tlačidlo

3

Vyberte príkaz OK a stlačte tlačidlo

jednotkou

a

ventilmi

(ak

.

Výsledok: Spustí sa skúšobná prevádzka. Po dokončení sa
automaticky zastaví (±30 min). Ak chcete proces zastaviť manuálne,
stlačte tlačidlo
, vyberte položku OK a stlačte tlačidlo
.

▪ medzi miestnou rozvodnou skriňou a vnútornou
jednotkou,
▪ medzi vnútornou
inštalované),

. Príklad: Ohrev.

INFORMÁCIE
Ak sa používajú 2 používateľské rozhrania, skúšobnú
prevádzku môžete spustiť z oboch používateľských
rozhraní.

sú

▪ medzi vnútornou jednotkou a izbovým termostatom
(ak je inštalovaný),

▪ Na používateľskom rozhraní, ktoré použijete na
spustenie skúšobnej prevádzky, sa zobrazí stavová
obrazovka.

Systém je správne uzemnený a uzemňovacie svorky sú
utiahnuté.

▪ Na druhom používateľskom rozhraní sa zobrazí aktívna
obrazovka. Kým sa zobrazuje aktívna obrazovka,
skúšobnú prevádzku nemôžete zastaviť.

Poistky alebo ochranné zariadenia inštalované na mieste
sú v súlade s týmto dokumentom a neboli premostené.
Napájacie napätie má zodpovedať napätiu uvedenému
na výrobnom štítku jednotky.

6.4

V rozvodnej skrini NIE SÚ uvoľnené pripojenia ani
poškodené elektrické súčasti.

Skúšobná prevádzka aktivátora

Predpoklad: Skontrolujte, či sa na používateľskom rozhraní
zobrazujú domovské obrazovky a či sú požiadavky na ohrev
miestnosti a teplej vody pre domácnosť vypnuté.

Vo vnútri vnútornej jednotky sa nenachádzajú ŽIADNE
poškodené súčasti ani stlačené potrubia.

1

Inštalované potrubie má správnu veľkosť a potrubia sú
správne izolované.

Skontrolujte, či je regulácia izbovej teploty, regulácia teploty
vody na výstupe a regulácia teplej vody pre domácnosť
VYPNUTÁ prostredníctvom používateľského rozhrania.

2

Vo vnútornej jednotke nedochádza k ŽIADNYM únikom
vody ani soľného roztoku.

Prejdite na [A.7.4]:
> Inštalatérske nastavenia > Uvedenie
do prevádzky > Skúšobná prevádzka aktivátora.

3

Vyberte aktivátor a stlačte tlačidlo

4

Vyberte príkaz OK a stlačte tlačidlo

NEDOCHÁDZA k úniku chladiva.

Nezistili sa žiadne výrazné pachové stopy používaného
soľného roztoku.

. Príklad: Čerpadlo.
.

Odvzdušňovací ventil ohrevu miestnosti je otvorený
(najmenej 2 otáčky).

Výsledok: Spustí sa skúšobná prevádzka aktivátora. Po dokončení
sa automaticky zastaví. Ak chcete proces zastaviť manuálne, stlačte
tlačidlo
, vyberte položku OK a stlačte tlačidlo
.

Tlakové poistné ventily po otvorení vypúšťajú vzduch na
bezpečné miesto.

6.4.1

VÝSTRAHA

▪ Test záložného ohrievača (krok 1)

Jednotku NIKDY nepoužívajte bez termistorov ani
tlakových snímačov/spínačov. Mohlo by dôjsť k zhoreniu
kompresora.

▪ Test záložného ohrievača (krok 2)

Možnosti skúšobnej prevádzky aktivátora

▪ Test čerpadla (ohrev miestnosti)
INFORMÁCIE

6.2

Súčasťou tohto testu je kalibrácia výpočtu vyrobeného
tepla.

Vypustenie vzduchu

Predpoklad: Skontrolujte, či sa na používateľskom rozhraní
zobrazujú domovské obrazovky a či sú požiadavky na ohrev
miestnosti a teplej vody pre domácnosť vypnuté.
1

Prejdite na [A.7.3]:
> Inštalatérske nastavenia > Uvedenie
do prevádzky > Vypustenie vzduchu.

2

Nastavte typ, otáčky a okruh.

3

Vyberte príkaz Spustiť vypúšťanie vzduchu a stlačte tlačidlo

4

Vyberte príkaz OK a stlačte tlačidlo

22

▪ Test čerpadla soľného roztoku
▪ Test 2cestného ventilu

.

.

Výsledok: Spustí sa vypúšťanie vzduchu. Po dokončení sa
automaticky zastaví. Ak chcete proces zastaviť manuálne, stlačte
tlačidlo
, vyberte položku OK a stlačte tlačidlo
.

Návod na inštaláciu

Uistite sa, či je pred spustením skúšobnej prevádzky
vypustený vzduch. Počas skúšobnej prevádzky zabráňte
narušovaniu prúdenia vo vodnom okruhu.

▪ Test 3cestného ventilu
▪ Test bivalentného signálu
▪ Test výstupu poplašného signálu
▪ Test obehového čerpadla
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7 Odovzdanie používateľovi
6.5

Vysúšanie poteru na podlahovom
kúrení

Predpoklad: Skontrolujte, či sa na používateľskom rozhraní
zobrazujú domovské obrazovky a či sú požiadavky na ohrev
miestnosti a teplej vody pre domácnosť vypnuté.
1

Prejdite na [A.7.2]:
> Inštalatérske nastavenia > Uvedenie
do prevádzky > Vysúš. poteru na podlah. vykur..

2

Vyberte program vysúšania.

3

Vyberte príkaz Spustiť vysúšanie a stlačte tlačidlo

4

Vyberte príkaz OK a stlačte tlačidlo

.

.

Výsledok: Spustí sa vysúšanie poteru na podlahovom kúrení. Po
dokončení sa automaticky zastaví. Ak chcete proces zastaviť
manuálne, stlačte tlačidlo
, vyberte položku OK a stlačte tlačidlo
.

7

Odovzdanie používateľovi

Ak po dokončení skúšobnej prevádzky jednotka pracuje správne,
musíte:
▪ pre používateľa do tabuľky inštalatérskych nastavení (v návode na
obsluhu) zapísať aktuálne nastavenia,
▪ skontrolovať, či má používateľ vytlačenú dokumentáciu a požiadať
ho, aby si ich odložil pre budúcu referenciu, informovať
používateľa o tom, že kompletnú dokumentáciu nájde na adrese
URL uvedenej v tejto príručke,
▪ vysvetliť používateľovi, ako sa systém správne obsluhuje a čo má
robiť v prípade problémov,
▪ ukázať používateľovi, ktoré práce sa musia vykonávať v súvislosti
s údržbou jednotky,
▪ vysvetliť používateľovi tipy na úsporu energie, ktoré sú uvedené
v návode na obsluhu.

7.1

Umiestnenie príslušného jazyka na
výrobný štítok jednotky

1

Z viacjazyčného štítka o fluorizovaných skleníkových plynoch
odlepte časť v príslušnom jazyku.

2

Nalepte ju na vyznačenú časť na výrobnom štítku jednotky.
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8 Technické údaje

8

Technické údaje

8.1

Schéma elektrického zapojenia

8.1.1

Schéma zapojenia: vnútorná jednotka

Pozrite si schému vnútorného elektrického zapojenia dodanú s jednotkou (vo vnútri krytu rozvodnej skrine vnútornej jednotky). Použité skratky
sú uvedené nižšie.
Pozícia v rozvodnej skrini
A1P
A8P

TR1

A4P

K6M

X5M X7M X2M

K1M
K2M
K5M

Q1L

X6Y
A9P

F1B

X1M

A10P
L3R
L2R
L1R

Možnosti inštalované používateľom:
Diaľkové používateľské rozhranie
Externý vnútorný termistor
Digitálna V/V karta PCB
Karta PCB požiadaviek
Súprava pripojenia tlakového spínača soľného roztoku
Teplota na hlavnom výstupe vody:
Termostat zapnutia/vypnutia (drôtový)
Termostat zapnutia/vypnutia (bezdrôtový)
Externý termistor na zapínacom a vypínacom termostate
(bezdrôtový)
Konvektor tepelného čerpadla
Teplota na vedľajšom výstupe vody:
Termostat zapnutia/vypnutia (drôtový)
Termostat zapnutia/vypnutia (bezdrôtový)
Externý termistor na zapínacom a vypínacom termostate
(bezdrôtový)
Konvektor tepelného čerpadla
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8 Technické údaje
Držiak používateľské
rozhranie
Používateľské
rozhranie

A2P
R1T

R1T

-t°

-t°

P1 P2

1
2

P1 P2

Rozvodná
skriňa

Digitálna V/V karta PCB

A2P

1 2

5 6

X5M

R6T
-t°

voliteľný externý
snímač
vnútornej
okolitej teploty

X5M
A1P

A4P
X33A:1

CN2:1

ON
OFF

SS1

CN1:1

F2U

3

F1U

X5A:1
X18A:1

X22A:1

2

2

2
3

4

4

X6A:1

5

5

2

6

6

KCR
KHR
X1 X2

YC

X7A:1

X40A:1

KHUR
Y1

2

2
3

2

2
3

Y2

4

X8A:1

5

2

R1T
-t°

R2T
-t°

R3T
-t°

R4T
-t°

6

28
29

Ext. zdroj
tepla (*)

(*)
Max. zaťaženie
0,3 A – 250 V AC
Min. zaťaženie
20 mA – 5 V DC

Možnosti: výstup bojlera, výstup alarmu, výstup zapnutia/vypnutia
Len pre digitálnu V/V kartu PCB

2

Rozvodná 3 4 7 8 9 10 X5M
skriňa

R5T
-t°

X4A:1

Kontakt elektrického
napájania s výhodnou
sadzbouza kWh:
zistenie
jednosmerného
prúdu 16 V
(napájanie
kartou PCB)

2
X85A:1 2

3 4

5

3

6

Vstupy merača
elektrických pulzov:
Zistenie pulzu
jednosmerného
prúdu 5 V
(napájanie
kartou PCB)

B1L

L N

21

X9A:1

S3S

X2M.7

7
8

S2S

X2M.3

X2M

Výstup pre
chladenie/
ohrev
miestnosti
zap./vyp. (*)

S1S

Výstup
alarmu (*)

4

A8P
X80A:1

ON
OFF

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

DS1

1 2 3 4 5 X801M

1234

S6S
S7S
S8S
S9S

Karta PCB požiadaviek
Digitálne vstupy
energetického limitu:
Zistenie
jednosmerného
prúdu 12 V/12 mA
(napájanie
kartou PCB)

Len pre kartu PCB požiadaviek
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X2M

30 31

R1T

len pre drôtový termostat Zapnutia/VYPNUTIA

len pre drôtový termostat Zapnutia/VYPNUTIA

5

6

PC

5 6

A3P

X11M

3 5

X3A:1

X26A:1 2 X31A:1 3

3

KVR

E

X2M.3

X2M.4

-t°

len pre ext.
snímač
(podlaha
alebo okolie)

Konvektor tepelného čerpadla

Konvektor tepelného čerpadla

Hlavná zóna na výstupe vody

Vedľajšia zóna na výstupe vody

X20A:1 3 5

X25A:1

2 3 4 5 6

X16A:5

3

1 X15A:1

3

K2R

X11A:3

1 X12A:3

1

A1

A1

X2M.21
X2M.28

X2M 5 6 7

Elektrická rozvodná
skriňa
NO

N

M2S

5 6

A3P

2

K1R

3 ŽIADNY ventil

NC
M3S
3-vodičový typ
(SPDT)

34 35

M1P

MS

X2M

PE

R2T

X28A:1

GND
PWM
L
N

X2A:1 3 5

K6R

M
M2P 1~
Čerpadlo na teplú
vodu pre domácnosť

A2

A2

K1M

K2M

Výstup čerpadla teplej vody
pre domácnosť
Max. zaťaženie:
2 A (nárazové) - 230 V AC
1 A (priebežné)

X2M.7

X11M

6

X19A:1

X24A:1
3
5
7

X2M.4

len pre ext.
len pre bezdrôtový
snímač
termostat
(podlaha
Zapnutia/VYPNUTIA
alebo okolie)

X2M.1
X2M.4

5

1

BLK
BLU
BRN

A3P

X2M.1a

len pre bezdrôtový
termostat
Zapnutia/VYPNUTIA

1

FU2

X1M
R1T R1H
-t° %H20

-t°

1
2
1a
2a
3
4

A4P

L N

A3P

X17A:1 X1A:3
FU1
3
5
7

X2M.7

H C COM

PC

R2T

X2M

KPR

X2M.3
X2M.4

X2M.1a
X2M.2a

X2M.3
X2M.4

X2M.1
X2M.2

-t°

X1M
R1T R1H
-t° %H20

X6YA
X6Y

1

X2M

C COM H
-t°

L N

K5M

A2
29 21

KCR

X2M.4
X2M.1a

A3P

R1T

H C COM

12
A1

TR1

X6YB

X2M.5

C COM H

A4P

11

A1P
X2M.2a

X2M.2
X2M.4
X2M.1

6
A3P

31
32

X6YA

X6YB
X6Y

5

X2M

Q1L

X2M.28
X2M.3

30 31

Len pre normálne elektrické
napájanie (štandard)

L5R
A9P.X803A.3
A9P.X803A.5

L N
Q2DI

1N~, 50 Hz
230 V AC
Elektrické
napájanie
s bežnou
sadzbou
za kWh

L5R
A9P.X803A.3
A9P.X803A.5

Len pre elektrické napájanie s výhodnou
sadzbou za kWh

M2S

3

Normálne
zatvorený ventil

Uzatvárací ventil
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L1 L2 L3 N

3N~, 50 Hz
400 V AC

Q1DI

Elektrická
L1 L2 L3 N
rozvodná skriňa
/ F1B.2
/ F1B.4
/ F1B.6
RED

WHT

A1P.X19A.1
A1P.X19A.3
A1P.X19A.5

8 Technické údaje
R1T

1
2

X5M

-t°

11 12

BLK

L1A

L2A

F1U

F2U

BLU
L3A

Z6C
N=1
NA

E1

F6U

E

X803A:1 3

-t°

-t°

R5T

R6T

Elektrická
rozvodná skriňa
5

X11A:1 3

X12A:1 2 3 4 5 6 7 8

A9P X2H

1 2 3

X1H

RED

WHT

BLK

L1R

L2R

K2M

F5U

L21A

L21B

X8A:1

3 5 7

Z4C
N=2

L3R

H1P H3P H5P H7P

F3U

F4U

L31A

L31B

S1PH
P>

L22A

L32A

BS1

Z5C
N=3

X103A:1 3 5 7

1 2

BS3

X21A:1 2 3 4 5 6

ON
OFF

X18A:1 2 3 4

K4R

X28A:1

X104A:1 2 3 4 5

DS1

V1R

BLK

WHT

RED

123

ON
OFF

W

Z3C
N=6

5

4

6

1

3

5

2

4

K1M

1

3

5

2

4

6

6
5

3

2

I

4

I

6

3

1

3

5

4

X1M.L1
X1M.L2
X1M.L3
Elektrická rozvodná skriňa
M
M3P 1~

S1L

2

V

3

2

7

HAP

C2

U

3 X77A:1

B1PH

K84R
C1

4 5 6

F1B

BLK
RED

PS

R1
X32A:1

1

1

I
X17A:1 2 3 4

WHT

V2R

X111A:1
-t°

DS1

BS4

K5M

K6M

2

R10T

BS2

HAP

A10P

Z3F
Rozvodná
skriňa

H2P H4P H6P

X4A:1 2 3 4 5

Z2C
N=2
L12A

X2H

Z4F

Z2F

L11A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

X13A:1 2

Z1F

L11B

E1H E1H E1H

E2H E2H E2H

R2T

Z5F

Z1C
N=1

R4T

Záložný ohrievač 3 kW/9 kW

-t°

C3 C4

L5R

-t°

R3T

X1M
GRN/YEL

snímač vonkajšej
okolitej teploty

-t°

7

K1E

X7M
1
2

M

Elektrická rozvodná skriňa
X7Y

X1Y

1 2 3 4

S1P P<

Zistenie jednosmerného
prúdu 5 V/0,05 mA
(napájanie kartou PCB)
Len pre súpravu pripojenia tlakového spínača
soľného roztoku
S1L

M1C MS
3~

4D081377-1A_strana 6

A1P

Hlavná karta PCB (hydraulická skriňa)

HAP

LED

A2P

Karta PCB používateľského rozhrania

K1E

Elektronický expanzný ventil

A3P

*

Termostat zapnutia/vypnutia

K1M, K2M

Stýkač záložného ohrievača

A3P

*

Konvektor tepelného čerpadla

K5M

Bezpečnostný stýkač záložného ohrievača

A4P

*

Digitálna V/V karta PCB

K6M

Relé

A4P

*

Karta PCB prijímača (bezdrôtový termostat
zapnutia/vypnutia, PC = elektrický obvod)

K*R

Relé na karte PCB

L1R~L3R

Tlmivka

Karta PCB požiadaviek

L5R

Prenosový kábel tlmivky

A9P

Hlavná karta PCB (chladivo, soľný roztok)

M1C

Motor (kompresor)

A10P

Hlavná karta PCB (invertor)

M1P

B1L

Snímač prietoku

M2P

B1PH

Vysokotlakový snímač

M3P

BS1~BS4

Tlačidlo

M2S

C1~C4

Kondenzátor

M3S

A8P

*

CN* (CN*)

*

Konektor

DS1 (DS1)

*

Hlavné vodné čerpadlo
#

Čerpadlo teplej vody pre domácnosť
Čerpadlo na soľný roztok

#

Uzatvárací ventil
3cestný ventil pre podlahové kúrenie a teplú
vodu pre domácnosť

Prepínač DIP

PS

DS1 (DS1)

Prepínač DIP

Q*DI

DS1 (DS1)

Prepínač DIP

Q1L

Tepelná ochrana záložného ohrievača

E1H

Prvok záložného ohrievača (1 kW)

R1

Rezistor

E2H

Prvok záložného ohrievača (2 kW)

R1T (R1T)

Snímač teploty na výstupe vody
(kondenzátor na výstupe vody)

Poistka 5 A, 250 V

R1T (R1T)

Snímač okolia používateľského rozhrania

F1U, F1U (F2U)

Poistka 35,5 A 500 V

R1T (R1T)

F3U~F3U (F6U)

Poistka T, 6,3 A 250 V

FU1 (FU1)

Poistka T, 6,3 A 250 V

H1P~H7P

LED

F1B
F1U, F1U (F2U)

Spínacie elektrické napájanie
#

Prúdová poistka záložného ohrievača
*

EGSQH10S18AA9W
Zemné tepelné čerpadlo Daikin Altherma
4P3517471C – 2014.03

*

R1T (R1T)

Snímač okolia zapínacieho a vypínacieho
termostatu
Snímač okolitého vzduchu

R2T (R2T)
R2T (R2T)

Ochranný uzemňovací istič

Za snímačom teploty záložného ohrievača
*

Externý snímač (podlaha alebo okolie)
Návod na inštaláciu
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R2T (R2T)

Snímač vypúšťanej kvapaliny

R3T (R3T)

Termistor chladiva na strane kvapaliny

R3T (R3T)

Snímač nasávania

R4T (R4T)

Snímač teploty na vstupe vody (kondenzátor
na vstupe vody)

R4T (R4T)

2fázový snímač (Tx)

R5T (R5T)

Snímač teploty nádrže na teplú vodu pre
domácnosť

R5T (R5T)

Voda na vstupe soľného roztoku

R6T (R6T)

*

R6T (R6T)

Externý vnútorný termistor vonkajšieho
prostredia
Voda na výstupe soľného roztoku

R10T

Termistor odvodu tepla

R1H (R1H)

*

S1L

Snímač vlhkosti
Spínač prietoku soľného roztoku

S1P

#

S1PH

Spínač tlaku vody na strane soľného roztoku
Vysokotlakový spínač

S1S

#

Kontakt elektrického napájania s výhodnou
sadzbou za kWh

S2S

#

Vstup impulzov elektromera 1

S3S

#

Vstup impulzov elektromera 2

S6S~S9S

#

Vstupy digitálneho obmedzenia spotreby
energie

SS1 (SS1)

*

Voliaci prepínač

TR1

Transformátor elektrického napájania

V1R, V2R

Napájací modul s izolovaným bránovým
bipolárnym tranzistorom

X*H

Konektor záložného ohrievača

X*M

Svorkovnica

X*Y

Konektor

Z1C~Z6C

Protihlukový filter (feritové jadro)

Z1F~Z5F

Protihlukový filter
*=

Voliteľná výbava

#=

Zabezpečí sa na mieste

Poznámky, ktoré si treba prečítať pred spustením jednotky
Angličtina

Preklad

X1M

Hlavná svorkovnica

X2M

Svorkovnica so zapojením na
mieste pre striedavý prúd

X5M

Svorkovnica so zapojením na
mieste pre jednosmerný prúd
Uzemnenie
Zabezpečí sa na mieste

15

Kábel číslo 15

**/12.2

Prepojenie ** pokračuje na
strane 12 v stĺpci 2

1

Viaceré možnosti zapojenia
Možnosť
Nie je namontované v rozvodnej
skrini
Zapojenie závisí od modelu
Karta PCB

Návod na inštaláciu
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1

Len pre normálne elektrické napájanie (štandard)
X1A:3 1 X19A:1

X6Y

X6YB

X2M 30 31

3 5

A1P

X5M

X1M

X6YA

L1 L2 L3

3 4

N

(2) Snímač vonkajšej
okolitej teploty

L1 L2 L3 N

Len pre elektrické napájanie s výhodnou sadzbou za kWh
Elektrické napájanie s bežnou sadzbou za kWh používajte len pre kartu PCB hydrauliky
X19A:1 3 5

A1P

X5M 3 4

X1M

X6YA

1

L1 L2 L3

N

Q2DI
L N

M2S

L1 L2 L3 N
3N~, 50 Hz
400 V AC

X2M 5 6 7

Kontakt elektrického
napájania s výhodnou
sadzbou za kWh:
zistenie
jednosmerného
prúdu 16 V (napájanie
kartou PCB)

X5M
7 8 9

10

Normálne zatvorený
Uzatvárací ventil

S3S

M2S
S2S

230 V AC
napájanie
kartou PCB

M
1~

Elektrická
rozvodná skriňa
Výstup čerpadla
na teplú vodu pre
domácnosť
Max. zaťaženie:
2 A (nárazové) –
230 V AC
1 A (priebežné)

Elektrická
rozvodná skriňa
Zistenie pulzu
jednosmerného
prúdu 5 V
(napájanie
kartou PCB)

Elektromery

YC

L N

-t°

X80A:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Y1

21
28
29

ON
OFF

X801M 1 2 3 4 5
Y2

DS1
1 2 3 4

Elektrická
rozvodná skriňa
Výstup
pre ohrev
miestnosti
zap./vyp. (*)

Výstup
alarmu (*)

Ext. zdroj
tepla (*)

A8P

A4P
SS1

KHUR

X2M

(*) Max. zaťaženie:
0,3 A – 250 V AC
Min. zaťaženie:
20 mA – 5 V DC

Digitálne vstupy
energetického limitu:
zistenie jednosmerného
prúdu 12 V/12 mA
(napájanie kartou PCB)

Len pre kartu PCB požiadaviek

Možnosti: výstup bojlera, výstup alarmu, výstup zapnutia/vypnutia
Len pre digitálnu V/V kartu PCB
(8) Možnosť pre súpravu pripojenia
tlakového spínača soľného roztoku

(7) Externé izbové termostaty a konvektor tepelného čerpadla
Hlavná zóna na výstupe vody
1 2 3 4 X2M

Čerpadlo na teplú
vodu pre domácnosť

3

X1 X2

R6T

H

X2M 34 35

M2P

Normálne otvorené

KHR

5 6

Rozvodná
skriňa

(6) Možnosti na mieste inštalácie
3

KCR

1 2

1N~, 50 Hz
230 V AC; 6,3 A
Elektrické napájanie
s bežnou
sadzbou za kWh

X2M 5 6 7

P1P2

ON
OFF

F1U

F2U

A2P

Používateľské
Len pre
rozhranie
Voliteľné diaľkové
používateľské
rozhranie

X5M

Elektrická rozvodná skriňa

Q1DI

230 V AC
napájanie
kartou
PCB

P1P2

(3) Voliteľný externý
snímač vnútornej
okolitej teploty

S1S

X6Y
X6YB

X5M
Elektrická
rozvodná skriňa

A2P

-t°

3N~, 50 Hz
400 V AC

A1P

X85A:1 2 3 4 5 6

CN2:1 2 3 4 5 6 CN1:1 3

R1T
Q1DI

X2M 30 31

(5) Voliteľné karty PCB
X33A:1 2 3 4 5 6

1 2

1 2

Elektrická rozvodná skriňa

X1A:3 1

(4) Používateľské rozhranie

Elektrická X5M
rozvodná 11 12
skriňa

S6S
S7S
S8S
S9S

(1) Hlavné elektrické napájanie

5

C

1 2 3 4 X2M

H

C

A3P

A4P
H C COM

C COM H

R1T

L N

5

1a 2a
C

3 4 X2M

6

1a 2a
H C

-t°

len pre káblový
termostat

A4P
H C COM

R1T

L N
PC

len pre bezdrôtový termostat

X18A:1 2 3 4

A9P
Elektrická
rozvodná skriňa

A3P
S1L
7

len pre konvektor
tepelného čerpadla

A3P

len pre
externý snímač
(podlaha/okolie)

6

1a

4 X2M

X18A:1 2 3 4

A9P
Elektrická
rozvodná skriňa
X7M
1
2

6

A3P
5 6 X11M

X1M
R1H
R1T %H20
-t°

7

-t°

3 4 X2M

A3P
C COM H

5

5 6 X11M

len pre káblový
len pre bezdrôtový
termostat
termostat
Vedľajšia zóna na výstupe vody
H

1 4 X2M

R2T

R1H
R1T %H20
-t°

PC

-t°

A3P
X1M

len pre
externý snímač
(podlaha/okolie)

-X1Y

R2T
-t°

S1L
len pre konvektor
tepelného čerpadla

1 2 3 4

S1P P<

Zistenie
jednosmerného prúdu
5 V/0,05 mA
(napájanie kartou PCB)

Len pre súpravu pripojenia tlakového spínača soľného roztoku
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Špecifikácie elektromera
▪ Typ merača pulzov/voľný napäťový
jednosmerného prúdu 5 V kartou PCB

kontakt

na

zistenie

▪ Možný počet pulzov:
▪ 0,1 pulzu/kWh
▪ 1 pulz/kWh
▪ 10 pulzov/kWh
▪ 100 pulzov/kWh
▪ 1 000 pulzov/kWh
▪ Dĺžka pulzu
▪ minimálny čas zapnutia: 40 ms
▪ minimálny čas vypnutia: 100 ms
▪ Typ merania (v závislosti od inštalácie):
▪ jednofázový sieťový elektromer
▪ trojfázový sieťový elektromer (vyvážené zaťaženie)
▪ trojfázový sieťový elektromer (nevyvážené zaťaženie)
Pokyny na inštaláciu elektromera
▪ Všeobecné pokyny: za sledovanie celej spotreby energie
inštaláciou elektromerov (nie je povolené kombinovať odhad a
meranie) je zodpovedný inštalátor
▪ Požadovaný počet elektromerov:
Typ elektromera
1~

Elektrické napájanie so
štandardnou sadzbou za kWh
—

3~ (vyvážené)

1

3~ (nevyvážené)

—

Typ elektromera

Elektrické napájanie s
výhodnou sadzbou za kWh

1~

1

3~ (vyvážené)

1

3~ (nevyvážené)

—
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