Driftshåndbok
Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte luft-tilvann-varmepumper

EWAQ004BAVP
EWAQ005BAVP
EWYQ004BAVP
EWYQ005BAVP
EKCB07CAV3
EK2CB07CAV3
EKMBUHCA3V3
EKMBUHCA9W1
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Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte luft-til-vannvarmepumper

Norsk

Innholdsfortegnelse
▪ Generelle sikkerhetshensyn:

Innholdsfortegnelse

▪ Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før du opererer systemet
▪ Format: Papir (i boksen til utendørsenheten)
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▪ Driftshåndbok:

8
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▪ Referanseguide for bruker:
▪ Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om
grunnleggende og avansert bruk
▪ Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/supportand-manuals/product-information/.
De siste revisjonene av den medfølgende dokumentasjonen kan
være tilgjengelige på det regionale Daikin-webområdet eller via
installatøren.
Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er
oversettelser.
Tilgjengelige skjermbilder
Avhengig av systemoppsett og installatørkonfigurasjon er det ikke
sikkert at alle skjermbildene i dette dokumentet finnes i ditt
brukergrensesnitt.
Brødsmuler

7.4.1.1
Romtemperatur 1
Komfort (oppvarming)
20.0°C >
Øko (oppvarming)
18.0°C >
Komfort (kjøling)
22.0°C >
Øko (kjøling)
24.0°C >
Rull

Velg

Brødsmuler hjelper deg å finne ut hvor du er i menystrukturen til
brukergrensesnittet. Dette dokumentet nevner også disse
brødsmulene.
Eksempel: Gå til [7.4.1.1]:
> Brukerinnstillinger > Forvalgverdier
> Romtemperatur > Komfort (oppvarming)

8
8
8
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Om systemet

7 Kassering

9

Avhengig av systemoppsettet kan systemet:

8 Ordliste

9

▪ Kjøle ned et rom
▪ Varme opp et rom (hvis en vannpumpemodell for oppvarming/
kjøling er montert)

1

Om dette dokumentet

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

2.1

Komponenter i et typisk
systemoppsett

▪ Les dokumentasjonen nøye før bruk av brukergrensesnittet for å
sikre best mulig ytelse.
▪ Be installatøren informere deg om innstillingene som ble brukt til å
konfigurere systemet. Undersøk om han har fylt ut tabellene over
installatørinnstillinger. Be om at det blir gjort hvis så ikke har
skjedd.
▪ Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformål.
Målpublikum

D

C
B A

c
e

a

d

b
g

Sluttbrukere

f

Dokumentasjonssett
Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
består av:

Driftshåndbok
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A
B
C
D
a
b

Stue.
Soverom.
Hovedtemperaturområde for utslippsvann med flere rom (A og B).
Teknisk rom. Eksempel: Garasje.
Utendørsenhetens varmepumpe
Kontrollboks EKCB07CAV3
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3 Drift
c
d
e
f
g

Viftekonvektorer
Brukergrensesnitt koblet til kontrollboksen
Brukergrensesnitt i stue, brukt som romtermostat
Gulvoppvarming
Tilleggsboks EK2CB07CAV3

▪
▪
▪
▪

Navigerer markøren på skjermen.
Navigerer gjennom menystrukturen.
Endrer innstillinger.
Velger en modus.

f

3

Drift

3.1

Oversikt: betjening

OK

▪ Bekrefter et valg.
▪ Åpner en undermeny i menystrukturen.
▪ Bytter mellom visning av faktiske og ønskede verdier, eller
mellom å vise faktiske verdier og driftsverdier (hvis aktuelt)
på hjemmesidene.
▪ Går til neste trinn (når du programmerer en tidsplan i
menystrukturen).

Systemet betjenes via brukergrensesnittet. Denne delen beskriver
hvordan du bruker brukergrensesnittet:

INFORMASJON

Beskrivelse

Del

Hvis du trykker på
eller
mens du endrer innstillinger,
vil endringene IKKE gjennomføres.

▪ Knapper

Rask oversikt

▪ Statusikoner
Hvordan kontrollere romoppvarming/Kontroll av
romoppvarming/-kjøling kjøling:
▪ Stille inn romdriftsmodus

3.2.2

Statusikoner
Beskrivelse

Ikon

Romoperasjonsmodus = oppvarming.

▪ Kontrollere temperaturen

Romoperasjonsmodus = kjøling.

Tidsplaner

Hvordan velge og programmere tidsplaner

Menystruktur

Oversikt over menystruktur

Enheten er i drift.

Tabell over
installatørinnstillinger

Oversikt over installatørinnstillinger

Ønsket romtemperatur = forhåndsinnstilt verdi
(Komfort, dagtid).

3.2
3.2.1

Ønsket romtemperatur = forhåndsinnstilt verdi (Øko,
om natten).

Rask oversikt over
brukergrensesnittet

På hjemmesiden for romtemperatur: ønsket
romtemperatur = i henhold til ønsket tidsplan.
Faktisk temperatur.

Knapper

Ønsket temperatur.
Ved neste programmerte handling vil ønsket
temperatur økes.
Ved neste programmerte handling vil ønsket
temperatur IKKE endres.
Ved neste programmerte handling vil ønsket
temperatur reduseres.
Den forhåndsinnstilte verdien (Øko eller Komfort) eller
den programmerte verdien er midlertidig overstyrt.

b

c

Stille modus er aktiv.
Feriemodus er aktiv eller klar til å aktiveres.

a

d

Knappesperremodus og/eller funksjonslåsmodus er
aktiv.
En ekstern varmekilde er aktiv. Eksempel:
Gassbrenner.

f
a

e

HJEMMESIDER

▪ Bytter mellom hjemmesider (når du er på en hjemmeside).
▪ Går til standard hjemmeside (når du er i menystrukturen).
b

INFORMASJON OM FUNKSJONSFEIL

på hjemmesidene.
Hvis det oppstår en feilfunksjon, vises
Trykk på
for å vise mer informasjon om funksjonsfeilen.
c

PÅ/AV

Slår en av kontrollene PÅ eller AV (romtemperatur,
utslippsvanntemperatur).
d

Det oppstod en feilfunksjon. Trykk på
mer informasjon om funksjonsfeilen.

for å vise

Væravhengig modus er aktiv.
Brukertillatelsesnivå = Installatør.
Avriming/oljeretur-modus er aktiv.
Varmstartmodus er aktiv.
Nøddriftsmodus er aktiv.

MENYSTRUKTUR/TILBAKE

▪ Åpner menystrukturen (når du er på en hjemmeside).
▪ Går ett nivå opp (når du navigerer i menystrukturen).
▪ Går 1 trinn tilbake (for eksempel når du programmerer en
tidsplan i menystrukturen).
e

NAVIGERE/ENDRE INNSTILLINGER
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3 Drift
3.3

Brukerprofil = Grunnleggende

Kontroll av romoppvarming/kjøling

3.3.1

Brukerprofil = Detaljert

Man 15:20
Rom

Stille inn romdriftsmodus

20.0°C
Faktisk temperatur

20.0°C

Om romdriftsmodi

Programmert
17:30
Tir

Faktisk temperatur

Avhengig av varmepumpemodell må du fortelle systemet hvilken
romdriftsmodus som skal brukes: oppvarming eller kjøling.
Hvis en…
varmepumpemodell er
installert

Resultat…

Slik leser du av faktisk og ønsket romtemperatur
1

Gå til hjemmesiden for romtemperatur (Rom).
Resultat:

Oppvarming/kjøling

Systemet kan varme opp og kjøle ned et
rom. Du må fortelle systemet hvilken
romdriftsmodus som skal brukes.

Bare kjøling

Systemet kan kjøle ned et rom, men IKKE
varme det opp. Du behøver IKKE å
fortelle systemet hvilken romdriftsmodus
som skal brukes.

Når du skal fortelle systemet hvilken romdriftsmodus som skal
brukes, gjør du følgende:
Du kan…

Plassering

Undersøke hvilken romdriftsmodus som
brukes i øyeblikket.

Hjemmesider:
▪ Romtemperatur
▪ Utslippsvanntempe
ratur (hoved)

Angi romdriftsmodusen.

Man 15:20
Rom

Du

kan

lese

av

den

lese

av

faktiske

temperaturen.

20.0°C
Faktisk temperatur

2

Trykk på

.

Resultat:

Du

kan

ønsket

temperatur.

22.0°C
Ønsket temperatur

Slik overstyrer du tidsplanen for romtemperatur
midlertidig
1

Gå til hjemmesiden for romtemperatur (Rom).

2

Bruk

eller

for å justere temperaturen.

Slik endrer du modus fra planlagt til
forhåndsinnstilt verdi
Forutsetning: Brukerprofil = Detaljert.

Menystruktur

Begrense når automatisk veksling er
mulig.

1

Gå til hjemmesiden for romtemperatur (Rom).

2

Trykk på
eller ).

Slik stiller du inn romdriftsmodus

eller

for å velge en forhåndsdefinert verdi (

Resultat: Modus vil gå tilbake til Programmert i henhold til
overstyringsperioden.

1

Gå til [4]:

> Dm.

2

Velg ett av følgende alternativer og trykk på

:

Slik angir du overstyringsperioden
Hvis du velger…

Vil romdriftsmodusen…

Oppvarming

Være i alltid oppvarming-modus.

Kjøling

Være i alltid kjøling-modus.

Automatisk

Endres automatisk av programvaren
basert på utendørstemperaturen (og,
avhengig av installatørinnstillingene,
også innendørstemperaturen), og
under hensyn til månedlige
begrensninger.

Forutsetning:
sluttbruker.
Gå til [7.2]:

2

Velg en verdi og trykk på

endret

brukertillatelsesnivået

3.3.3

til

Avansert

> Brukerinnstillinger > Temperaturlås.
:

Romtermostatkontroll - Bruke
hjemmesidene for
utslippsvanntemperatur
INFORMASJON

til

Avansert

Utslippsvannet
er
vannet
som
sendes
til
varmestrålelegemene. Ønsket utslippsvanntemperatur
stilles inn av installatøren i samsvar med typen
varmestrålelegeme. Eksempel: Gulvvarme er beregnet på
lavere utslippsvanntemperatur enn radiatorer og/eller
viftekonvektorer. Du behøver bare å justere innstillingene
for utslippsvanntemperatur hvis det oppstår problemer.

Forutsetning: Du endret romdriftsmodusen til automatisk.
1

Gå til [7.5]:

2

Velg en måned og trykk på

3

Velg Kun oppvarming, Kun kjøling eller Varming/kjøling, og
trykk på
.

3.3.2

brukertillatelsesnivået

▪ Permanent
▪ timer (2, 4, 6, 8)

Begrense driftsmodus med automatisk veksling
Du

endret

1

Merk: Automatisk veksling er bare
mulig under visse omstendigheter.

Forutsetning:
sluttbruker.

Du

> Brukerinnstillinger > Tillatt driftsmodus.
.

Romtermostatkontroll - Bruke
hjemmesiden for romtemperatur

Se brukerreferanseguiden hvis du vil ha mer informasjon om
utslippsvanntemperaturen.

3.4

Avansert bruk

3.4.1

Endring av brukertillatelsesnivået

Typiske hjemmesider for romtemperatur
Avhengig av brukerprofilen så gir brukergrensesnittet deg enten en
grunnleggende eller detaljert hjemmeside. For å stille inn
brukerprofilen, se Konfigurere brukerprofil og hjemmesider i
brukerreferanseguiden.
Driftshåndbok
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Mengden avlesbar informasjon i menystrukturen avhenger av
brukertillatelsesnivået ditt:
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▪ Sluttbruker (= standard)

3

Velg for hvilken driftsmodus du vil bruke en tidsplan.
Eksempel: [5.1.1] Oppvarming.

4

Velg en forhåndsdefinert eller brukerdefinert tidsplan, og trykk
på
.

▪ Avans. sluttbr.: Du kan lese av mer informasjon.
Slik angir du brukertillatelsesnivået til Avansert sluttbruker
1

Gå til hovedmenyen eller en av dens undermenyer:

2

Trykk på

.

i mer enn 4 sekunder.

Resultat: Brukertillatelsesnivået bytter til Avans. sluttbr..
Ekstrainformasjon vises og “+” blir lagt til i menytittelen.
Brukertillatelsesnivået vil være angitt til Avans. sluttbr. inntil annet
angis.
Slik angir du brukertillatelsesnivået til Sluttbruker
1

Trykk på

i mer enn 4 sekunder.

Resultat:
Brukertillatelsesnivået
bytter
til
Sluttbruker.
Brukergrensesnittet vil gå tilbake til standard startskjermbilde.

3.5

Tidsplaner: eksempel
INFORMASJON
Fremgangsmåtene
for
planlegginger er lignende.

programmering

av

andre

I dette eksempelet:
▪ Tidsplan for romtemperatur i kjølemodus
▪ Mandag = Tirsdag = Onsdag = Torsdag = Fredag
▪ Lørdag = Søndag
Slik programmerer du tidsplanen
1

Gå til [7.3.1.1]:
> Brukerinnstillinger > Angi tidsplaner >
Romtemp. > Angi kjølingsplan.

2

Velg Tom og trykk på

3

Programmer tidsplanen for mandag. Se mer informasjon
nedenfor.

4

Kopier fra mandag til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Se
mer informasjon nedenfor.

5

Programmer tidsplanen for lørdag.

6

Kopier fra lørdag til søndag.

7

Lagre tidsplanen og gi den et navn. Se mer informasjon
nedenfor.

.

Slik programmerer du tidsplanen for mandag
1

Bruk

og

2

Trykk på

3

Programmer tidsplanen for mandag:
▪ Bruk
▪ Bruk

til å velge mandag.
for å angi tidsplanen for mandag.

og
og

til å velge en oppføring.
til å endre verdien av en oppføring.

Slik kopierer du fra en dag til en annen
1

Velg dagen du vil kopiere, og trykk på

. Eksempel: Mandag.

2

Velg Kopier dag og trykk på

3

Angi dagene du vil kopiere til Ja, og trykk på
. Eksempel:
Tirsdag = Ja, Onsdag = Ja, Torsdag = Ja og Fredag = Ja.

.

Slik lagrer du tidsplanen
1

Trykk på

, velg Lagre tidsplan og trykk på

.

2

Velg Brukervalgt 1 og trykk på

3

Endre navnet og trykk på
. (Gjelder bare
romtemperaturtidsplaner). Eksempel: MinUkeTidsplan

.
for

Slik velger du tidsplanen du ønsker å bruke i øyeblikket
1

Gå til [5]:

> Velg tidsplaner.

2

Velg for hvilken kontroll du vil bruke en tidsplan. Eksempel:
[5.1] Romtemperatur.
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3 Drift
3.6

Menystruktur: oversikt over brukerinnstillinger

[1] Still klokke/dato
Dato
Klokkeslett
Sommertid
Klokketype
[2] Ferie

<>

Ferie
Feriemodus
Fra
Inntil
Bruk dagsplan
[3] Stille modus

Hjemme

[2] Ferie
Ferie
Feriemodus
Fra
Inntil
Dm
Oppvarming
Kjøling

Borte

[4] Dm
[5] Velg tidsplaner
Romtemperatur
LWT hoved
[6] Informasjon
Sensorinformasjon
Energimåling
Feilhåndtering
Brukertillatelsesnivå
Aktuatorer
Driftsmoduser
Driftstimer
Versjon

[6.1]

Sensorinformasjon

Romtemp.
Utendørstemp.
Utgåendevann
Utgåendevann (PHE)
Innløpsvanntemp.
Kjølemiddeltemp.
Strømningshast.
Vanntrykk
Utendørstemp. (ekst.)
Flow switch
[6.2]

Energimåling

Forbrukt elektr.
Produsert energi
[6.3]

Feilinformasjon

Feilhistorikk
Kontakt/helpdesk-nummer
Advarselhistorikk
[6.5]

Aktuatorer

Pumpe
Kompressor
BUH: trinn 1
BUH: trinn 2
Tvunget av kontakt
Hoved Termostat A
Hoved Termostat B
[6.6]

Driftsmoduser

Avriming/oljeretur
Varmstart
Nød (innendørs)
Bivalent
Strømgrenseverdi
Strømgrensestatus
Forebygg vannrørfrysing
Frostsikring rom
Strømsparingsfunksjon

Driftshåndbok
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[6.7]

Driftstimer

Januar
Februar
Totalt
[6.8]

[7] Brukerinnstillinger
Display
Temperaturlås
Angi tidsplaner
Forvalgverdier
Til.drf.ts
Måleenhet
Angi væravhengig

Versjon

Brukergrensesnitt
Innendørsenhet
Utendørsenhet
[7.1]

Display

Kontrast
Tid for baklys-LCD
Brukerprofil
Tilgjengelige hjemmesider
[7.3]

Angi tidsplaner

Romtemp.
LWT hoved
Stille modus
[7.4]

Forvalgverdier

Romtemperatur
LWT hoved
Stille nivå
[7.6]

Måleenhet

Desimaltegn
Temperatur
Produsert energi
Flyt
[7.7]

Angi væravhengig

Hoved

[7.7.1] Hoved
Angi væravhengig oppvarming
Angi væravhengig kjøling

INFORMASJON

Innstilling

Avhengig av valgte installatørinnstillinger vil innstillingene
være synlig/usynlige.

Trinn i ekstravarmer

0

BUH-type

1 (1P,(1/1+2))

INFORMASJON

Foretrukket kWt-tariff

0 (Nei)

Hvdkntktyp

1 (Termo)

Januar og Februar i Driftstimer er bare eksempler som
representerer henholdsvis forrige og gjeldende måned.

3.7
3.7.1

Standard

Tilleggsboks [A.2.2.F]
Ekst.ekstra-v.kild

0 (Nei)

Installatørinnstillinger: tabeller
som skal fylles ut av montøren

Alarmsignal

0 (NO)

Ekstern kWh-måler 1

0 (Nei)

Ekstern kWh-måler 2

0 (Nei)

Hurtigveiviser

Ekstern sensor (innendørs)

0 (Nei)

PCC by digital inputs

0 (Nei)

Innstilling

Standard

Innstillinger for romoppvarming/-kjøling [A.2.1]
Enhetskontrollmetode

2 (RT)

Brukergrensesnittsted

1 (Rom)

Pumpedriftsmodus

2 (Anmodning)

Glycol present

0 (Nei)

Kapasitet [A.2.3]
BUH: trinn 1

Avhenger av
modell

BUH: trinn 2

Avhenger av
modell

3.7.2

Utendørsanlegg [A.2.2]
Ekstern sensor (utendørs)

Fyll ut…

0 (Nei)

Kontrollboks [A.2.2.E]

Fyll ut…

Kontroll av romoppvarming/-kjøling
Innstilling

Standard

Fyll ut…

Utslippsvanntemperatur: hovedområde [A.3.1.1]
LWT-innstil.

1 (Væravhengig)

Utslippsvanntemperatur: Delta T-kilde [A.3.1.3]
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4 Energisparingstips
Innstilling

Standard

Oppvarming

5°C

Kjøling

5°C

MERKNAD

Fyll ut…

I Europa brukes utslipp av klimagasser av den totale
mengden kjølemedium som er påfylt i systemet (uttrykt
som
tonn
CO2-ekvivalenter),
til
å
fastsette
vedlikeholdsintervallene. Følg gjeldende lovgivning.

Utslippsvanntemperatur: modulering [A.3.1.1.5]
Variabel LWT

1 (Ja)

Formel til å beregne utslippene av klimagasser: GWPverdien av kjølemediet × total mengde påfylt kjølemedium
[i kg] / 1000

Utslippsvanntemperatur: Givertype [A.3.1.1.7]
Givertype

0 (Rask)

Ta kontakt med montøren hvis du vil ha mer informasjon.

3.7.3

Kontakt/helpdesk-nummer [6.3.2]
ADVARSEL
Innstilling

Kontakt/helpdesk-nummer

4

Standard

Fyll ut…

Kjølemediet i systemet er trygt, og lekker normalt ikke.
Hvis det lekker ut kjølemedium inne i rommet, kan kontakt
med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en
gasskomfyr føre til at det dannes skadelig gass.

—

Energisparingstips

Slå av alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet,
og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.

Tips om romtemperatur
▪ Sørg for at ønsket romtemperatur ALDRI er for høy (i
oppvarmingsmodus) eller for lav (i kjølemodus), men ALLTID
stemmer med dine faktiske behov. Hver spart grad kan redusere
oppvarmings-/kjølekostnadene med opptil 6%.
▪ IKKE øk ønsket romtemperatur med formål å oppnå raskere
romoppvarming. Rommet vil IKKE varmes opp raskere.
▪ Når systemoppsettet inneholder trege varmestrålelegemer (for
eksempel ved oppvarming under gulvet), bør du unngå store
svingninger i ønsket romtemperatur og IKKE la romtemperaturen
falle for lavt. Det vil ta mer tid og energi å varme opp rommet
igjen.
▪ Bruk en ukentlig tidsplan for dine normale romoppvarmings- eller
romkjølingsbehov. Ved behov er det enkelt å avvike fra
tidsplanen:
▪ I kortere perioder: Du kan overstyre den planlagte
romtemperaturen. Eksempel: Når du har fest, eller når du skal
ut et par timer.
▪ I lengre perioder: Du kan bruke feriemodus. Eksempel: Når du
skal være hjemme i ferien, eller når du skal bort under ferien.

5

Vedlikehold og service

5.1

Oversikt: vedlikehold og service

Systemet må ikke brukes før servicepersonell kan bekrefte
at området der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.

5.2

Slik finner du kontakt/helpdesknummeret

Forutsetning:
sluttbruker.
1

Du

endret

brukertillatelsesnivået

▪ Hold området rundt enheten rent.

6

Feilsøking

6.1

Symptom: Du synes det er for
kaldt (varmt) i stuen
Mulig årsak

Ønsket romtemperatur er for lav
(høy).

Kjølemiddel
Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må
IKKE luftes ut i atmosfæren.
Type kjølemedium: R410A
Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 2087,5

Korrigerende tiltak
Øk (reduser) ønsket
romtemperatur.

Hvis problemet gjentar seg
daglig, gjør ett av følgende:

Ønsket romtemperatur kan ikke
nås.

▪ Holde brukergrensesnittet rent med en fuktet myk klut. IKKE bruke
noen rengjøringsmidler.
▪ Kontrollere regelmessig at angitt vanntrykk på trykkmåleren er
over 1 BAR.

Avansert

Gå til [6.3.2]:
> Informasjon > Feilhåndtering > Kontakt/
helpdesk-nummer.

Installatøren må utføre et årlig vedlikehold. Du kan finne kontakt/
helpdesk-nummeret via brukergrensesnittet.
Som sluttbruker må du:

til

6.2

▪ Øk (reduser) verdien
ønsket romtemperatur.

for

▪ Juster
tidsplanen
romtemperatur.

for

Øk ønsket
utslippsvanntemperatur i
samsvar med
varmelegemetypen.

Symptom: feil i varmepumpen

Når varmepumpen ikke fungerer, kan det ekstra varmeapparatet
brukes som en ekstravarmer og enten automatisk eller ikkeautomatisk ta over varmebelastningen.
▪ Når automatisk nødssituasjon er aktivert og det oppstår en feil i
varmepumpen,
vil
ekstravarmeren
automatisk
overta
varmebelastningen.
▪ Når automatisk nødssituasjon ikke er aktivert og det oppstår en
feil i varmepumpen, vil driften for romoppvarming stoppe, og den
må settes i gang igjen manuelt. Brukergrensesnittet vil så be deg
om
å
bekrefte
hvorvidt
ekstravarmeren
kan
overta
varmebelastningen eller ikke.

Driftshåndbok
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7 Kassering
Når varmepumpen svikter, vises
Mulig årsak
Varmepumpen er skadet.

på brukergrensesnittet.
Korrigerende tiltak
▪ Trykk
for å vise
beskrivelse av problemet.
▪ Trykk

en

igjen.

▪ Velg
for
ekstravarmeren
varmebelastningen.

å

la
overta

▪ Ring din lokale forhandler for å
få varmepumpen fikset.
INFORMASJON
Når ekstravarmeren overtar varmebelastningen,
strømforbruket betydelig høyere.

7

er

Kassering

Ikke forsøk å demontere systemet på egenhånd. Demontering av
systemet, behandling av kjølemiddelet, av oljen og eventuelle andre
deler i samsvar med gjeldende lovgivning. Enhetene må håndteres
ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

8

Ordliste

VVHB = Husholdningsvarmtvann
Varmtvann beregnet på bruk i husholdninger, uansett
bygningstype.
LWT = Utslippsvanntemperatur
Vanntemperaturen ved varmepumpens vannutslipp.
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