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1 Genel güvenlik tedbirleri

1.1 Özel güvenlik talimatları

UYARI
Nizami ayarlanmayan ve kurulmayan
ısıtıcılar, ısıtıcının fonksiyonunu
olumsuz etkileyebilir ve/veya
kullanıcının ciddi yaralanmasına ya da
ölüme neden olabilir.
▪ Isı üretecide sadece yetkili ve ilgili

uygulama hakkında teknik veya
mesleki bir eğitimi başarıyla
tamamlayan ve ayrıca ilgili yetkili
kurum tarafından tanınan mesleki
eğitim kurslarına katılmış kişiler
çalışabilir (örn. ayarlama, muayene,
bağlantı ve ilk işletime alma). Bu
kişiler özellikle mesleki eğitimleri ve
uzmanlık bilgileri sayesinde ısıtma
sistemleri, likit oil ve gaz tesisatı ve
sıcak su boyleri hakkında nizami
kurulum ve bakım deneyimine sahip
ısıtıcı uzmanları, elektrik uzmanları
ve soğutma ve iklimlendirme
uzmanlarıdır.

▪ Isı üreteci sadece kusursuz durumda
kapalı kapak başlığı ile
çalıştırılmalıdır.

UYARI
Aşağıdaki güvenlik uyarılarının dikkate
alınmaması ağır yaralanmalara veya
ölüme neden olabilir.
▪ Bu cihaz 8 yaş ve üzerindeki

çocuklar tarafından ve sınırlı fiziksel,
sensorik veya ruhsal yeteneklere
veya yetersiz bilgi ve tecrübeye
sahip olan kişiler tarafından ancak
bir başkasının gözetimi altında
olduklarında veya cihazın güvenli
kullanımı hakkında bilgilendirilmiş ve
cihaz kullanımından
kaynaklanabilecek tehlikelerin
bilincinde olduklarında kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve Kullanıcının Yapacağı
Bakımlar gözetimsiz bir şekilde
çocuklar tarafından yerine
getirilemez.

▪ Şebeke bağlantısının IEC 60335-1
uyarınca bir ayırma tertibatı
üzerinden gerçekleştirilmelidir. Bu
tertibat tam ayırma için aşırı gerilim
kategorisi III gereklilikleri uyarınca
her bir kutbun kontak açıklığı ile
sağlanmalıdır.

▪ Elektroteknik tüm çalışmalar sadece
kalifiye teknik personel tarafından ve
yerel ve ulusal yönetmeliklere ve bu
kılavuzdaki talimatlar dikkate
alınarak gerçekleştirilebilir.
Uygun bir elektrik devresinin
kullanıldığından emin olun.
Elektrik devresinin yetersiz
yüklenebilirliği veya yanlış
uygulanmış bağlantılar elektrik
çarpmasına veya yangına neden
olabilir.

1.1.1 Talimatları dikkate alma
▪ Orijinal dokümantasyon Almanca dilindedir. Diğer tüm diller

çeviridir.
▪ Kuruluma başlamadan veya ısıtma sistemine müdahalelerde

bulunmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.
▪ Bu dokümanda tarif edilen tedbirler çok önemli konuları

kapsamaktadır. Bunlara dikkate uyun.
▪ Sistem kurulumu ve bu kılavuzda ve birlikte teslim edilen

dokümanlarda, montaj teknisyeni için tarif edilen çalışmalar yetkili
bir montaj teknisyeni tarafından yürütülmelidir.
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Dokümantasyon seti
Bu doküman birlikte geçerli dokümanlardan oluşan bir
dokümantasyon setinin parçasıdır. Komple set aşağıdakilerden
oluşmaktadır:

▪ İç cihaz için kurulum kılavuzu (Format: Kağıt - İç cihaz teslimat
kapsamında mevcut)

▪ İç cihaz için kullanım kılavuzu (Format: Kağıt - İç cihaz teslimat
kapsamında mevcut)

▪ Isı pompası işletim el kitabı (Format: Kağıt - İç cihaz teslimat
kapsamında mevcut)

▪ Dış cihaz için kurulum kılavuzu (Format: Kağıt - Dış cihaz teslimat
kapsamında mevcut)

▪ Opsiyonel bileşenler için kurulum kılavuzları (Format: Kağıt - İlgili
bileşenin teslimat kapsamında mevcut)

▪ İç cihaz montaj teknisyeni için referans el kitabı (Format: Dijital)
▪ Dış cihaz montaj teknisyeni için referans el kitabı (Format: Dijital)

Referans el kitapları teknik verilerin komple setini, bilinen
yöntemlerin ayrıntılı açıklamasını ve ayrıca bakım, hata giderme ve
devre dışı bırakma ile ilgili bilgiler içermektedir.

Dijital dokümanlar ve ayrıca birlikte teslim edilen dokümantasyonun
en yeni baskıları yerel Daikin web sayfasında veya talep üzerine
bayiden edinebilir. Daikin web sayfasına cihazınızdaki QR kodu
üzerinden konforlu şekilde erişebilirsiniz.

1.1.2 Uyarıların ve sembollerin anlamı
Bu kılavuzda bulunan uyarılar tehlike derecesine ve ortaya çıkma
ihtimallerine göre yapılandırılmıştır.

TEHLİKE
Doğrudan bir tehlikeye işaret etmektedir.

Uyarının dikkate alınmaması ağır yaralanmalara veya
ölüme neden olur

UYARI
Olası bir tehlikeli duruma karşı uyarır

Uyarının dikkate alınmaması ağır yaralanmalara veya
ölüme neden olabilir.

DİKKAT
Olası bir zararlı duruma karşı uyarır

Uyarının dikkate alınmaması maddi hasarlara ve çevre
hasarlarına ve hafif yaralanmalara neden olabilir.

Bu sembol kullanıcı ipuçlarına ve özellikle yararlı bilgilere
işaret eder - fakat tehlikelere karşı uyarmaz

Özel uyarı sembolleri
Bazı tehlike türleri özel sembollerle gösterilir.

Elektrikli akım

Yanma tehlikesi veya haşlanma tehlikesi

Genel gösterim
1 Eylem talimatları liste şeklinde gösterilir. Sırasına muhakkak

uyulması gereken eylemler numaralandırılmış gösterilir.
è Uygulamaların sonuçları bir ok ile işaretlenmiştir.

[Operating mode]: Parametreler köşeli parantezler içerisinde
gösterilir.

[→ Main menu]: Menülerin ve fonksiyonların pozisyonu köşeli
parantezler içerisinde → ile gösterilir.

1.2 Montaj ve işletim için güvenlik
talimatları

1.2.1 Genel
▪ Ayar sistemi kumandası dışında cihazdaki tüm çalışmalar için

birlikte geçerli dokümanlardaki bilgiler, özellikle güvenlik uyarıları
dikkate alınmalıdır.

Tehlikelerden kaçının
Daikin Altherma EHS(X/H) tekniğin en son durumuna ve genel
olarak kabul edilmiş emniyet tekniği kurallarına göre üretilmiştir.
Buna rağmen amacına uygun olmayan şekilde kullanımında maddi
veya manevi zararlar ortaya çıkabilir.

Tehlikeleri önlemek için Daikin Altherma EHS(X/H) sadece aşağıdaki
durumlarda çalıştırın:

▪ amacına uygun ve kusursuz durumda,
▪ emniyetten ve tehlikeden haberdar.

Bu, bu kılavuzun içeriğinin, birlikte geçerli tüm dokümanların, ilgili
kaza önleme talimatlarının ve genel kabul görmüş güvenlik ve iş
sağlığı kurallarının bilgisini ve uygulanmasını gerektirir.

RoCon+ ayar ünitesinin gösterge gösterimi
Belirli ekran göstergeleri veya menü seçenekleri Daikin Altherma
EHS(X/H) ülke ya da donanım seçeneğine ya da ayar ünitesinde
kaydedilen kullanıcı durumuna bağlı olarak bu kılavuzda gösterilen
gösterimlerden farklılık gösterebilir.

1.2.2 Amacına uygun kullanım
Ayar ünitesi RoCon+ HP sadece ayar sistemi için etkinleştirilen
Daikin Altherma EHS(X/H) ısı pompalarında kullanılabilir. Ayar
ünitesi RoCon+ HP sadece bu kılavuzdaki bilgilere göre
çalıştırılabilir.

Bunun dışındaki her türlü kullanım amacına uygun olmayan kullanım
olarak tanımlanır. Bundan dolayı doğan hasarların riskinden sadece
işletmeci sorumludur.

Ayar sistemi kumandası dışında cihazdaki tüm çalışmalar için birlikte
geçerli dokümanlardaki bilgiler, özellikle güvenlik uyarıları dikkate
alınmalıdır.

Dokümantasyon
Teslimat kapsamında alınan teknik dokümantasyon, cihazın bir
parçasıdır. İşletmeci ya da uzman personel tarafından her zaman
görülecek şekilde tutulmalıdır.

Ürünlerimizin kullanım ömrü on 10 yıldır.
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2 Ürün tanımlaması
BİLGİ
Ayar ünitesi RoCon+ HP, Daikin Altherma EHS(X/H)'ın
parçasıdır.

Aktüatörlerin, sensörlerin ve başka ayar sistemi
bileşenlerinin bağlanabildiği anahtarlama alanı devre kartı
RoCon BM2C ve RoCon+ B1 kumanda parçasından
oluşur.

Bu kılavuzda sadece ayar ünitesinin fonksiyonları ve ayar
seçenekleri açıklanmıştır. Diğer cihaz bileşenlerine ilişkin
ayrıntılı bilgileri birlikte geçerli dokümanlarda bulabilirsiniz.

Elektronik, dijital ayar ünitesi ısıtıcıya göre doğrudan bir ısıtma
devresi, bir boyler dolum devresi ve opsiyonel bağlanabilir karıştırıcı
modülleri üzerinden diğer ısıtma devreleri için de tüm ısıtma ve sıcak
su fonksiyonlarını otomatik düzenler.

Bu, tüm Daikin Altherma EHS(X/H) emniyet yöntemini devralır.
Böylece örn. su eksikliğinde, izin verilmeyen veya tanımlanmayan
işletim durumlarında bir emniyet kapatması uygulanır. İlgili bir hata
mesajı işletmeciye arıza nedenine ilişkin tüm bilgileri gösterir.

Daikin Altherma EHS(X/H) ve veri hattı üzerinden bağlanan
opsiyonel RoCon cihazlar için tüm fonksiyon ayarları, entegre
RoCon B1 kumanda parçasının kumanda elemanları ile yapılır ve
renkli arka aydınlatmalı düz metin ekranında görüntülenir.

Daikin Altherma EHS(X/H)'ta ayar veri hattı üzerinden aşağıdaki ek
opsiyonel cihazlar bağlanabilir:

▪ Oda termostatı EHS157034
▪ Karıştırıcı modül EHS157068

Ayrıca RoCon+ HP ayar ünitesi, doğrudan ısıtma devresi ve boyler
dolum devresi için bir donmaya karşı koruma fonksiyonuna ve ısıtıcı
desteği (örn. ahşap kazan, güneş enerjisi sistemi gibi ek bir ısı
kaynağının bağlanması) için otomatik bir fonksiyona sahiptir.

Potansiyelsiz AUX anahtarlama kontağı üzerinden farklı kumanda
fonksiyonları harici cihazlar ile bağlantılı olarak gerçekleştirilebilir
(harici bir ısı üreteci talebi, iki değerli işletime geçiş, harici durum
göstergesi, vs.).

Ayrıca harici kumanda kontaklarının değerlendirilmesi için birçok
giriş mevcuttur (harici işletim türü (mod) geçişi veya ısı talebi, Smart
Grid ve düşük tarife EVU (Enerji tedarik şirketi) fonksiyonları(1)).

Binanın kuzey tarafına kurulan opsiyonel dış sıcaklık sensörü ile
hava durumuna bağlı gidiş suyu sıcaklık ayarı optimize edilebilir.

Opsiyonel Gateway EHS157056 kurulmuşsa ve internet bağlantısı
varsa Daikin Altherma EHS(X/H) uzaktan kumanda üzerinden cep
telefonları (uygulama) ile rahatça denetlenebilir ve kumanda
edilebilir.

Isıtma sisteminin ilk işletime alınması Daikin Altherma EHS(X/H)
montaj kılavuzunda açıklanmıştır.

RoCon+ HP ayar ünitesinin belirli menü seçeneklerine sadece ısıtıcı
uzmanı erişebilir. Bu güvenlik önlemi, sistem işletiminde yanlış
ayarlar nedeniyle istenmeyen hatalı fonksiyonların oluşmamasını
sağlar.

Atanan ısıtma devresi için tüm ayarlar kumanda parçası ile aynı
şekilde yapılabilir. Etkinleştirilmiş terminal fonksiyonunda bazı özel
fonksiyonlar (örn. manuel mod) haricinde tüm kumanda seçenekleri,
entegre kumanda ünitesinde olduğu gibi mevcuttur.

Bağlı bir karıştırıcı modül EHS157068 ilgili atama sonrasında
kumanda parçası RoCon+ B1 ve/veya oda istasyonu EHS157034
üzerinden kumanda edilir.

2.1 Geçici devre dışı bırakma
DİKKAT
Devre dışı bırakılmış bir kalorifer sistemi dondurucu hava
koşulları olduğunda donabilir ve bu nedenle zarar görebilir.

▪ Devre dışı bırakılmış ısıtma sistemini donma
tehlikesinde boşaltın.

▪ Isıtma sistemi boşaltılmamışsa donma tehlikesinde
akım beslemesinin garanti altına alınması ve harici ana
şalterin açık durumda kalması gerekmektedir.

İç cihaz uzun süre gerekli değilse, geçici olarak devre dışı
bırakılabilir.

Ancak sistemin akım beslemesinden ayrılmamasını, bunun yerine
sadece "stand by işletimine" alınmasını tavsiye ediyoruz (bakınız
ayarın kullanım kılavuzu).

Bu durumda sistem donmaya karşı korunmuş olur, pompa ve valf
koruma fonksiyonları aktif olur.

Donma tehlikesi durumunda akım beslemesi sağlanamazsa,

▪ İç cihaz su tarafından tamamen boşaltılmalıdır ya da
▪ bağlı olan ısıtma sistemi ve sıcak kullanım suyu boyleri için uygun

donma koruyucu tedbirler alınmalıdır (örn. boşaltma).

BİLGİ
Gaz ve akım beslemesinin garanti olmadığı durumda
donma tehlikesi sadece birkaç gün söz konusu olacaksa
oldukça iyi durumda olan ısı izolasyonu nedeniyle iç
cihazın boşaltılmasından, depolama sıcaklığı devamlı
gözetim altında olduğunda ve + 3 °C altına düşmediği
takdirde vazgeçilebilir.

Ancak bağlı olan ısı dağıtım sistemi için donmaya karşı
koruma işlevi mevcut değildir!

(1) Enerji tedarik şirketi (EVU), elektrik şebekesi kullanımının kumandası için kullanılan ve elektrik fiyatı ile kullanılabilirliğine etki eden sinyalleri
gönderir.
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3 Kullanım

3.1 Genel hususlar
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
Su ile elektrikli parçaların temas etmesinden dolayı elektrik
çarpması meydana gelebilir ve ciddi yaralanmalara ve
yanıklara neden olabilir.

▪ Ayar ünitesinin göstergelerini ve tuşlarını nemin
etkilerinden koruyun.

▪ Ayar ünitesinin temizlenmesi için kuru bir pamuklu bez
kullanın. Aşındırıcı temizlik maddelerinin ve diğer
sıvıların kullanılması cihazın hasarlanmasına veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.

BİLGİ
En verimli enerji kullanımına Daikin Altherma EHS(X/H),
mümkün olan en düşük dönüş suyu ve sıcak su istenen
sıcaklıklarda ulaşır.

50 °C'nin üzerindeki istenen gidiş suyu sıcaklıklarında
harici bir ısı üreteci (örn. opsiyonel Backup-Heater)
devreye alındığında (dış sıcaklığa bağlı olarak) Daikin
Altherma EHS(X/H) etki derecesi (COP) kötüleşebilir.

3.2 Gösterge ve kumanda elemanları

Res. 3-1 RoCon+ HP Gösterge ve kumanda elemanları
1 Durum göstergesi
2 Ekran
3 Döner düğme

3.2.1 Durum göstergesi
Durum göstergesinin LED'leri yanar veya yanıp söner ve böylece
cihazın işletim modunu gösterir.

LED Mod Açıklama
Mavi yanıp
sönüyor

Standby Cihaz işletimde değil.

Mavi yanıyor İşletim Cihaz işletimde.
Kırmızı yanıp
sönüyor

Hata Bir hata oluştu. Daha fazla ayrıntı
için bkz. Böl. 8.

Tab. 3-1 Durum göstergesi

3.2.2 Ekran
Normal işletimde ekran devre dışıdır (tamamen karanlık). Sistemin
etkinliği durum göstergesi ile gösterilir. Döner düğmeye her
basıldığında (döndürme, basma veya uzun basma) ekranı, başlangıç
ekranı ile etkinleştirir.

Başlangıç ekranı etkin ise ve kullanıcı tarafından 60 saniye boyunca
herhangi bir giriş yapılmadıysa ekran devre dışı kalır. Menüdeki
diğer noktalarda kullanıcı tarafından 120 saniye boyunca herhangi
bir giriş yapılmazsa başlangıç ekranına dönülür.

3.2.3 Döner düğme

DİKKAT
Ayar ünitesinin kumanda elemanlarını asla sert ve sivri
nesneler ile çalıştırmayın. Bu ayar ünitesinin
hasarlanmasına ve hatalı fonksiyonlara neden olabilir.

Döner düğme ile ilgili düzlemlerde gezinilebilir, ayar değeri seçilebilir,
değiştirilebilir ve tuşa kısaca basılarak bu değişiklik devralınabilir.

İşlem Sonuç
Döndürme Menünün seçilmesi, ayarın seçilmesi, ayarın

yapılması
Düğmeye
dokunma

Seçimin onaylanması, ayarın devralınması,
fonksiyonun uygulanması.

2 sn. basma Menüden çıkma

Tab. 3-2 Döner düğmenin fonksiyonu
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3.2.4 Başlangıç ekranı
Başlangıç ekranı, sistemin güncel işletim durumu hakkında genel bir
bakış sunar. Döner düğmeye her basıldığında (döndürme, basma
veya uzun basma) başlangıç ekranından Main menu'ye geçilir.

Res. 3-2 Başlangıç ekranındaki gösterge pozisyonu

Poz. Sembol Açıklama
1 Tarih ve saat
2 Hata mesajı

3 Sadece oda cihazı kapalıyken: Oda sıcaklığı

4 Sıcak su sıcaklığı

5 Zemin ısıtması gidiş suyu sıcaklığı

Konvektör ısıtması gidiş suyu sıcaklığı

Radyatör ısıtması gidiş suyu sıcaklığı

6 Dış sıcaklık
7 Isıtma devresindeki basınç
8 Isıtıcı çubuk olmadan boyler haznesi

Bağlı ısıtıcı çubuklu boyler haznesi (kapalı)

Bağlı ısıtıcı çubuklu boyler haznesi (açık)

9 Dış cihaz algılanmadı
Dış cihaz mevcut, kompresör kapalı

Dış cihaz mevcut, kompresör açık

Poz. Sembol Açıklama
10 Mod: Standby

Mod: Reduce

Mod: Heating

Mod: Cooling

Mod: Summer

Mod: Automatic 1

Mod: Automatic 2

Mod: Emergency

11 Özel program: Party

Özel program: Absent

Özel program: Holiday

Özel program: Public holiday

Özel program: 1 x hot water

Özel program: Screed

Özel program: Ventilation

12 Quiet modeaçık

13 Mod: Heating

Mod: Cooling

Mod: Hot water

Mod: Defrost

Mod: No request

14 Ext Mo harici değiştirildi (Burner blocking contact
veya Room thermostat)

Tab. 3-3 Başlangıç ekranındaki ekran sembolleri

BİLGİ
Yerel kumanda parçası bir karıştırıcı modül için uzaktan
kumanda olarak kullanılıyorsa hem standart ekran hem de
menü yapısı farklıdır (bkz. Böl. 9).
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3.3 Kullanım konsepti
Ayar ünitesinin kullanım konsepti; menüde hızlı gezinmeyi, bilgilerin
basit gösterimini ve parametrelerin rahatça seçimini ve istenen
değerlerin ve programların ayarını sağlar.

Kullanım konseptinin temelleri aşağıda bazı örnekler ile ayrıntılı bir
şekilde gösterilmiştir. Özel fonksiyonların kullanımı aynı prensibe
göredir ve gerekirse Böl. 4 içindeki ilgili bölümlerde açıklanır.

3.3.1 Menüde gezinme
Döner düğmeye her basıldığında (döndürme, basma veya uzun
basma) başlangıç ekranından ana menüye geçilir. Menü görünümü,
farklı alt menülerin menü simgeleri için bir üst alanı ve alt menü
çubuğundan oluşur. Menü çubuğunda geri ve yardım simgesi
gösterilir. Döner düğme döndürülerek simgeler (menü çubuğundaki
simgeler dahil) arasında geçiş yapılabilir. Çok sayfalı menüler sayfa
sonu oku ile tanınabilir. Döner düğme döndürülerek farklı menü
sayfalarındaki menü simgeleri arasında geçiş yapılır.

Res. 3-3 Örnek: İki sayfalı menüdeki elemanlar
1 Geri simgesi
2 Menü çubuğu
3 Menü simgesi
4 Sayfa değiştirme oku (çok sayfalı menülerde)
5 Yardım simgesi

Örnek: "Statistics" menüsüne geçin [→ Main menu]:

1 "Statistics" simgesi (ikinci menü sayfasında) mavi gösterilene
kadar döner düğmeyi saat yönünde döndürün.

2 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Alt menü "Statistics" açılır

3.3.2 Yardım fonksiyonu
Her bir menü simgesi için bir yardım metni mevcuttur.

Res. 3-4 Yardım fonksiyonu

Örnek: "Hot water" menüsü için yardım metnini açma ve yardım
fonksiyonunu tekrar sonlandırma [→ Main menu → User]:

1 Döner düğmeyi, menü çubuğundaki yardım simgesi mavi olana
kadar saat yönünde döndürün.

2 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Yardım fonksiyonu etkin olur, "?" sembolü son menü

simgesinde görüntülenir.

3 "?" sembolü "Hot water" simgesinde görüntülene kadar döner
düğmeyi saatin tersi yönünde çevirin.

4 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è "Hot water" menüsü için yardım metni görüntülenir.

5 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Yardım metni düzleminden çıkılır.

6 Döner düğmeyi, menü çubuğundaki yardım simgesi mavi olana
kadar saat yönünde döndürün.

7 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Yardım fonksiyonu sonlandırılır.

3.3.3 Listelerde gezinme ve liste girişlerini
seçme

Listeler, saf bilgi listeleri olarak mevcuttur veya bir liste girişinin
seçilmesi için kullanılır. Döner düğme döndürülerek liste girişleri
arasında geçiş yapılır. Çok sayfalı listeler sayfa sonu oku ile
tanınabilir. Döner düğme döndürülerek farklı sayfalardaki liste
girişleri arasında geçiş yapılır.

Seçim listelerinde seçilen güncel liste girişi bir tik ile gösterilir. "OK"
ile başka bir liste girişi seçilebilir. İlgili ayar devralınır ve listeden
çıkılır.

Res. 3-5 Seçilen liste girişi ile liste

Örnek: Modu "Summer" olarak ayarlayın [→ Main menu
→ Operating mode]

1 "Summer" mavi gösterilene kadar döner düğmeyi saat yönünde
çevirin.

2 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è "Summer" liste girişine çentik koyulur.

3 Döner düğmeyi, geri simgesi mavi olana kadar saat yönünün
tersine döndürün.

4 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Ayar kaydedilir ve ayar düzleminden çıkılır.

3.3.4 İstenen değerin ayarlanması
Bir parametrenin istenen değeri gösterilen ölçeğin içinde
değiştirilebilir. "OK" ile yeni değer kaydedilir. Ayar düzleminden
kaydetmeden çıkmak için döner düğmeye uzun basın. Bazı
parametreler için skaladaki değerlerin yanında "Off" ayarı da
mevcuttur. Bu ayar, ölçeğin minimum değerine ulaşıldıktan sonra
döner düğme saat yönünün tersinde döndürülerek seçilebilir.
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Res. 3-6 Parametre ayarının gösterimi
1 Minimum değer
2 Standart değer
3 Güncel seçilen değer
4 Maksimum değer

Örnek: [Room temperature target 1] 22 °C'ye ayarlama [→ Main
menu → User → Room → Room temperature target 1]:

1 Döner düğmeyi 22 °C görüntülenene kadar saat yönünde
döndürün.

2 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Ayar kaydedilir ve ayar düzleminden çıkılır.

3.3.5 Saatlerin ayarlanması
Güncel saati ayarlamak için saat fonksiyonu kullanılır.

Res. 3-7 Saatlerin ayarlanması

Örnek: Saati 16:04 olarak ayarlama [→ Main menu → Settings
→ Display → Time]:

1 Döner düğmeyi, daire mavi olana kadar saat yönünde döndürün.

2 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Akrep mavi gösterilir.

3 Döner düğmeyi 16:00 görüntülenene kadar saat yönünde
döndürün.

4 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Yelkovan mavi gösterilir.

5 Döner düğmeyi 16:04 görüntülenene kadar saat yönünde
döndürün.

6 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Menü çubuğundaki onay simgesi mavi gösterilir.

7 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Ayar kaydedilir ve ayar düzleminden çıkılır.

3.3.6 Takvim fonksiyonu
Güncel tarihi veya zaman programlarını [Holiday] ve [Public holiday]
ayarlamak için takvim fonksiyonu kullanılır. Takvim fonksiyonu,
zaman programları için zaman diliminin seçilmesine izin verir.

Res. 3-8 Takvim fonksiyonu ile zaman diliminin seçilmesi

Örnek: [Holiday] 25. Ağustos 2018 - 02. Eylül 2018 ayarlama
[→ Main menu →  Time program → Holiday]:

1 Döner düğmeyi, ay seçimi Aug 2018'i gösterene kadar saat
yönünde döndürün.

2 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è 1 August (Ağustos) mavi çerçeveli gösterilir.

Döner düğmeyi, 25 August (Ağustos) mavi çerçeveli olana kadar
saat yönünde döndürün.

3 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è 25 August gri arka planlı gösterilir.

4 Döner düğmeyi, 2 September (Eylül) mavi çerçeveli olana kadar
saat yönünde döndürün.

5 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Ayar kaydedilir ve ayar düzleminden çıkılır.

Yeni bir izin dönemi ayarlanırken daha önce ayarlanan izin dönemi
otomatik silinir. Alternatif olarak izin ayarı sıfırlanabilir.

Örnek: Tatil ayarını resetleme [→ Main menu → Time program
→ Holiday]:

6 Döner düğmeyi, ay seçimi mavi olana kadar saat yönünde
döndürün.

7 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è En son seçilen izin günü mavi çerçeveli gösterilir.

8 Döner düğmeyi, günler beyaz olana kadar saat yönünün tersinde
döndürün.

9 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è İzin ayarı sıfırlanır ve ayar düzleminden çıkılır.

3.3.7 Zaman programlarının ayarlanması
Sürekli zaman programlarını (bkz. Böl. 4.3.2) ayarlamak için zaman
programı fonksiyonu kullanılır. Bu, 3 anahtarlama döngüsünün
günlük ayarını sağlar. Giriş, her gün için ayrı ayrı veya "Monday -
Friday" (Pazartesi - Cuma), "Saturday - Sunday" (Cumartesi - Pazar)
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ve "Monday - Sunday" (Pazartesi - Pazar) bloklar halinde
mümkündür. Seçilen anahtarlama döngüleri, ilgili programın genel
görünüm düzeyinde gri zeminde gösterilir (Res. 3-9).

Zaman dilimi Anahtarlama döngüsü
Her hafta günü (Monday,
Tuesday ...)

1. 06:00 - 22:00

2. xx.xx - xx.xx

3. xx.xx - xx.xx
İş günü (Monday - Friday) 1. 06:00 - 22:00

2. xx.xx - xx.xx

3. xx.xx - xx.xx
Hafta sonu (Saturday - Sunday) 1. 06:00 - 22:00

2. xx.xx - xx.xx

3. xx.xx - xx.xx
Tüm hafta (Monday - Sunday) 1. 06:00 - 22:00

2. xx.xx - xx.xx

3. xx.xx - xx.xx

Tab. 3-4 Sürekli zaman programlarının yapısı

BİLGİ
Bir hafta günü veya blok programındaki bir anahtarlama
döngüsü için zaman ayarları, aynı hafta günlerine denk
gelmeleri halinde başka zaman dilimleri için de kabul edilir.

▪ Her hafta günü "Monday" (Pazartesi) için ilk
anahtarlama döngüsündeki başlangıç zamanı saat
06.00'dan 05.00'e değiştirilir. "Monday -
Friday" (Pazartesi - Cuma) ve "Monday -
Sunday" (Pazartesi - Pazar) zaman aralığında ilk
anahtarlama döngüsü saat 06.00'dan 05.00'e otomatik
olarak değiştirilir.

Res. 3-9 Genel görünüm düzlemi (sol) ve ayar düzlemi (sağ) ile
zaman programı fonksiyonu

Örnek: Program [Heating circuit auto. 1] için anahtarlama döngüleri
1 ve 2 (Pazartesi - Cuma) ayarlama [→ Main menu → Time program
→ HC auto 1]:

1 Döner düğmeyi, ayar simgesi mavi olana kadar saat yönünde
döndürün.

2 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Gösterge, mavi yanıp sönen zaman dilimi seçimi ile ayar

düzlemine geçer.

3 Döner düğmeyi istenen zaman dilimi görüntülenene kadar saat
yönünde döndürün.

4 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Gösterge, ilk anahtarlama döngüsünün başlangıç zamanı

için giriş penceresine geçer.

5 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è İlk anahtarlama döngüsünün başlangıç zamanı için giriş

penceresi mavi yanıp söner.

6 Döner düğmeyi istenen başlangıç zamanı görüntülenene kadar
saat yönünde döndürün.

7 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Gösterge, ilk anahtarlama döngüsünün bitiş zamanı için giriş

penceresine geçer.

8 Döner düğmeyi istenen bitiş zamanı görüntülenene kadar saat
yönünde döndürün.

9 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Gösterge, ikinci anahtarlama döngüsünün başlangıç zamanı

için giriş penceresine geçer.

10 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è İkinci anahtarlama döngüsünün başlangıç zamanı için giriş

penceresi mavi yanıp söner.

11 Döner düğmeyi istenen başlangıç zamanı görüntülenene kadar
saat yönünde döndürün.

12 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Gösterge, ikinci anahtarlama döngüsünün bitiş zamanı için

giriş penceresine geçer.

13 Döner düğmeyi istenen bitiş zamanı görüntülenene kadar saat
yönünde döndürün.

14 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Gösterge, üçüncü anahtarlama döngüsünün başlangıç

zamanı için giriş penceresine geçer.

15 Döner düğmeyi, onay simgesi mavi olana kadar saat yönünde
döndürün.
è Gösterge, onay simgesine geçer.

16 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Programlama kaydedilir.
è Ayar düzleminden çıkılır.
è Seçilen anahtarlama döngüleri gri zeminde gösterilir.

17 Döner düğmeyi, geri simgesi mavi olana kadar saat yönünün
tersine döndürün.

18 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Menüden çıkılmaktadır

3.3.8 Harici kumanda
Entegre RoCon+ HP ayar ünitesi ile kumandanın yanı sıra sistem
harici cihazlar ile de ayarlanabilir ve kumanda edilebilir.

İnternet üzerinden kumanda
Opsiyonel bir ağ geçidi (EHS157056) üzerinden ayar ünitesi RoCon
+ HP internete bağlanabilir. Bu şekilde RoCon+ HP mobil telefonlar
(App aracılığıyla) üzerinden uzaktan kumanda edilebilir.

Oda istasyonu üzerinden kumanda
Kumanda, opsiyonel oda ayar ünitesi EHS157034 üzerinden de
gerçekleşebilir. Bunun için cihazla birlikte verilen kullanım kılavuzunu
dikkate alın.
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4 Fonksiyon
Sistem, RoCon+ HP ayar ünitesinde ayarlanan veriler doğrultusunda
oda ısıtmasını, oda soğutmasını ve sıhhi tesisat taraflı sıcak su
hazırlanmasını tam otomatik düzenler. Aşağıda sistem işletimini
olumsuz etkileyebilecek fonksiyonlar açıklanmıştır.

Açıklanan bazı fonksiyonlar ve parametreler erişim hakları ile
kısıtlanmıştır ve sadece ısıtıcı uzmanı tarafından ayarlanabilir (bkz.
Böl. 4.5.1).

4.1 İşletim modu
[→ Main menu → Operating mode]

Bu menüde cihazın çalışacağı modun seçimi gerçekleşir. Güncel
mod başlangıç ekranında ilgili sembol ile işaretlenir.

Mod Standby (Stand-by) 

BİLDİRİM
Donmaya karşı korunmayan bir ısıtma sistemi bir donma
olayında donabilir ve bu nedenle zarar görebilir.

▪ Donma tehlikesi varsa ısıtma sistemini su tarafından
boşaltın.

▪ Isıtma sistemi boşaltılmamışsa donma tehlikesinde
elektrik beslemesi sağlanmalı ve şebeke şalteri açık
kalmalıdır.

Bu modda Daikin Altherma EHS(X/H) Standby moduna alınır.
Donmaya karşı koruma fonksiyonu korunur. Bu fonksiyonun
korunması için sistem şebekeden ayrılmamalıdır!

RoCon sisteminde CAN busu üzerinden entegre edilen tüm
regülatörler de üst seviyede "Standby" moduna alınır.

BİLGİ
[Standby] modunda ısı pompası ve gerekirse opsiyonel
olarak bağlı Backup-Heater, aşağıdaki koşullar yerine
getirildiğinde gerilim beslemesinden ayrılır (enerji tasarruf
modu):

▪ Dış sıcaklık sensörü bağlı ve sistem yapılandırmasında
doğru parametrelenmiştir,

▪ Dış sıcaklık 8 °C'nin üzerindedir,

▪ Isıtıcı talebi yoktur,

▪ Bağlı olan hiçbir ısıtma devresinde donmaya karşı
koruma fonksiyonu etkin değil ve

▪ Daikin Altherma EHS(X/H) en az 5 dakikadır açık.

İşletim modu Reduce 
Düşürülmüş ısıtma modu (düşük istenen oda sıcaklığı), [Reduce
room temperature] parametresinde ayarlanan düşürme sıcaklığına
göre (bkz. Böl. 4.2).

Sıcak su hazırlama, ayarlanan istenen sıcaklıklara ve sıcak su
zaman programındaki anahtarlama çevrimlerine göre [Hot water
auto. 1] (bkz. Böl. 4.2).

İşletim modu Heating 
Isıtma, soğutma modu, [Room temperature target 1] içinde
ayarlanan istenen oda sıcaklığına göre (bkz. Böl. 4.2).

Bağlı bir dış sıcaklık sensörü (hava durumuna bağlı gidiş suyu
sıcaklığı ayarı) veya bağlı bir oda ayar ünitesi de gidiş suyu istenen
sıcaklığını etkileyebilir.

Sıcak su hazırlama, ayarlanan istenen sıcaklıklara ve sıcak su
zaman programındaki anahtarlama çevrimlerine göre [Hot water
auto. 1] (bkz. Böl. 4.2).

İşletim modu Summer 
Sıcak su hazırlama, ayarlanan istenen sıcaklıklara ve sıcak su
zaman programındaki anahtarlama çevrimlerine göre gerçekleşir
[Hot water auto. 1] (bkz. Böl. 4.2).

RoCon sisteminde CAN busu üzerinden entegre edilen tüm
regülatörler de üst seviyede [Summer] moduna alınır.

Mod Automatic 1 (zaman programı) 
Sürekli zaman programlarından sonra otomatik ısıtma ve düşürme
modu (bkz. Böl. 4.3):

▪ [Heating circuit auto. 1]
▪ [Hot water auto. 1]

Mod Automatic 2 (zaman programı) 
Sürekli zaman programlarından sonra otomatik ısıtma ve düşürme
modu (bkz. Böl. 4.3):

▪ [Heating circuit auto. 2]
▪ [Hot water auto. 2]

BİLGİ: HARİCİ İŞLETİM TÜRÜ GEÇİŞİ İÇİN
ANAHTARLAMA KONTAĞI
Daikin Altherma EHS(X/H) J8 bağlantısında "Ext"
terminallerine bağlı ve bir direnç ile anahtarlanan
potansiyelsiz bir anahtarlama kontağı üzerinden harici bir
cihazdan (örn. modem, ...) da bir geçiş gerçekleşebilir.
Bkz. Tab. 4-1.

Anahtarlama kontağının işlevselliği bu sırada [Func. burner
blocking contact] parametresine bağlıdır:

▪ [Func. burner blocking contact] = Resistance values
(standart ayar): Direnç değerlerinin değerlendirilmesi.

▪ [Func. burner blocking contact] = Burner blocking
contact: Brülör kilitleme kontağı olarak değerlendirme.
Anahtarlama kontağı kapalıyken harici ısı üreteciye
öncelik verilir.

İşletim modu Direnç Tolerans
Standby < 680 Ω ±5%
Heating 1200 Ω
Reduce 1800 Ω
Summer 2700 Ω

Automatic 1 4700 Ω
Automatic 2 8200 Ω

Tab. 4-1 EXT sinyalinin değerlendirilmesi için direnç değerleri

BİLGİ
Tab. 4-1 içinde belirtilen dirençler %5'lik bir tolerans
alanında çalışır. Bu tolerans alanlarının dışında bulunan
dirençler açık girişler olarak yorumlanır. Isı üreteci bir
önceki etkin moda geri döner.

"Automatic 2" değerinden daha büyük direnç değerlerinde
giriş dikkate alınmaz.

Birden fazla anahtarlama kontağı Daikin Altherma EHS(X/
H)'a bağlı ise (örn. Smart Grid, oda termostatı) ilgili
fonksiyonlar harici işletim türü (mod) geçişinden daha
yüksek bir önceliğe sahip olabilir. EXT anahtarlama
kontağı tarafından talep edilen mod bu durumda
muhtemelen etkinleştirilmez veya daha sonra etkinleştirilir.

Bu modların yanı sıra etkinleştirildikten sonra öncelikle çalışan farklı
geçici zaman programları (bkz. Tab. 4-2) mevcuttur.
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Geçici ısıtma
programı

Menüdeki ayar/
etkinleştirme

Uyarı

Party Time program Böl. 4.3
Absent

Public holiday
Holiday
Screed Configuration Böl. 4.5.7

Tab. 4-2 Geçici zaman programlarının genel görünümü

BİLGİ
Seçilen mod esnasında geçici bir ısıtma programı (Party,
Absent, Public holiday, Holiday, Screed) başlatılırsa,
öncelikli olarak bu zaman programı ayarlarına göre
düzenlenir.

4.2 Kullanıcı
[→ Main menu → User]

Bu menüde kullanıcı için en önemli istenen sıcaklıklar ve
fonksiyonlar ayarlanır.

4.2.1 Room temperature setpoint (İstenen oda
sıcaklığı) ayarı

[→ Main menu → User → Room]

Bu menüde oda ısıtması için ısıtma işletiminde istenen oda
sıcaklıkları belirlenir. Mevcut istenen değerler (1-3) zaman
programlarının [Heating circuit auto. 1] ve [Heating circuit auto. 2]
ilgili çevrimine (1-3) aittir.

Bu menüye ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası ayar değerlerini
Böl. 7.3 altında bulabilirsiniz.

4.2.2 Room temperature reduced (Oda
sıcaklığını düşürme) ayarı

[→ Main menu → User → Reduce]

Bu menüde oda ısıtması için düşürme işletiminde istenen oda
sıcaklığı belirlenir. Düşürme modu "Reduce" modu aracılığıyla veya
zaman programları [Heating circuit auto. 1] ve [Heating circuit auto.
2] aracılığıyla gerçekleşir.

Bu menüye ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası ayar değerlerini
Böl. 7.3 altında bulabilirsiniz.

4.2.3 Room temperature absence (Yokken oda
sıcaklığı) ayarı

[→ Main menu → User → Absent]

Bu menüde oda ısıtması için mevcut olmama işletiminde istenen oda
sıcaklığı belirlenir. Mevcut olmama modu, zaman programları
[Absent] veya [Holiday] aracılığıyla gerçekleşir.

Bu menüye ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası ayar değerlerini
Böl. 7.3 altında bulabilirsiniz.

4.2.4 Hot water temperature setpoint (İstenen
sıcak su sıcaklığı) ayarı

[→ Main menu → User → Hot water]

Bu menüde sıcak su hazırlama için istenen sıcak su sıcaklığı
belirlenir. Mevcut istenen değerler (1-3) zaman programlarının [Hot
water auto. 1] ve [Hot water auto. 2] ilgili çevrimine (1-3) aittir.

Bu menüye ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası ayar değerlerini
Böl. 7.3 altında bulabilirsiniz.

4.2.5 Plan dışı sıcak su hazırlama
[→ Main menu → User → 1x load]

Bu fonksiyon başlatılarak sıcak su istenen bir zamanda istenen
sıcaklığa [Hot water temperature target 1] ısıtılabilir. Isıtma öncelikli
gerçekleşir ve diğer ısıtma programlarından bağımsızdır. Bu geçici
fonksiyon tamamlandıktan sonra ayar ünitesi bir önceki etkin moda
geri döner.

Bu menüye ilişkin olası ayar değerlerini Böl. 7.3 altında bulabilirsiniz.

4.3 Zaman programı
[→ Main menu → Time program]

Rahat ve bireysel bir oda ve sıcak su temperlemesi için farklı
serbestçe ayarlanabilen sürekli zaman programları mevcuttur. Ayrıca
sürekli zaman programlarını veya ayarlanan güncel modu, geçerlilik
süreleri boyunca devre dışı bırakan geçici zaman programları da
mevcuttur.

4.3.1 Geçici zaman programları

BİLGİ
Aşağıdaki geçici zaman programları, mod manuel
değiştirilerek her zaman iptal edilebilir.

Party
[→ Main menu → Time program → Party]

Program, etkinleştikten sonra ayarlanan süre dolana kadar çalışır.
Isıtma devresi bu süre zarfında [Room temperature target 1]
parametresinde ayarlanan sıcaklığa ayarlanır. Zaman programları
[Automatic 1] veya [Automatic 2] aktif ise, ısıtma çevrimi uzatılır veya
erken başlatılır. Sıcak su hazırlama etkilenmez.

Absent
[→ Main menu → Time program → Absent]

Program, etkinleştikten sonra ayarlanan süre dolana kadar çalışır.
Isıtma devresi bu süre zarfında [Room temperature absent]
parametresinde ayarlanan istenen oda sıcaklığına ayarlanır. Sıcak
su hazırlama etkilenmez.

Holiday
[→ Main menu → Time program → Holiday]

Bu takvim fonksiyonu ile bir mevcut olmama süresi girilebilir. Bu süre
zarfında ısıtma devresi sürekli (günde 24 h) [Room temperature
absent] parametresinde ayarlanan istenen oda sıcaklığına ayarlanır.
Ayarlanan başlangıç zamanında [Standby] modu aktif ise program
başlatılmaz.

Public holiday
[→ Main menu → Time program → Public holiday]

Bu takvim fonksiyonu ile bir mevcudiyet süresi girilebilir. Bu süre
zarfında sadece [Heating circuit auto. 1] ve [Hot water auto. 1]
içindeki "Sunday" ayarlarına göre ayarlanır.

4.3.2 Sürekli zaman programları
Zaman programları, bağlı ısıtma devreleri ve boyler dolum devresi
için öngörülen anahtarlama döngülerine göre ısıtma devresi ve sıcak
su sıcaklıklarını veya sirkülasyon pompasının işletim sürelerini
ayarlar. Anahtarlama döngüleri, farklı istenen sıcaklıklar
ayarlanabilen zaman blokları halinde kaydedilmiştir.

Kaydedilen zaman programı her zaman değiştirilebilir. Daha iyi bir
genel görünüm için programlanan anahtarlama döngülerinin not
edilmesi ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi tavsiye edilir (bkz.
Böl. 11.1).
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Heating circuit auto. 1 ve Heating circuit auto. 2
[→ Main menu → Time program → HC auto 1/HC auto 2]

Bu menülerde ısıtma devresi için zaman programları
parametrelenebilir. Bir günde [Room temperature target 1/2/3]
parametreleri atanan 3 anahtarlama çevrimi ayarlanabilir.
Anahtarlama çevrimleri dışında istenen değere [Reduce room
temperature] ayarlanır. Giriş, her hafta günü için ayrı ayrı veya
haftalık bölümler halinde mümkündür.

Hot water auto. 1 ve Hot water auto. 2
[→ Main menu → Time program → DHW auto 1/DHW auto 2]

Bu menülerde sıcak su hazırlama için zaman programları
parametrelenebilir. Bir günde [Hot water temperature, target 1/2/3]
parametreleri atanan 3 anahtarlama çevrimi ayarlanabilir.

Circulation program
[→ Main menu → Time program → Circulation]

Bu menüde opsiyonel bağlanmış bir sirkülasyon pompası için bir
zaman programı parametrelenebilir. Her gün başına 3 anahtarlama
döngüsü ayarlanabilir.

BİLGİ
Sirkülasyon hatlarının Fransa'da kullanılması yasaktır!

Sound program

BİLGİ
Sessiz işletimde oda ısıtma ve oda soğutma işletimindeki
güç, önceden ayarlanan sıcaklığın istenen değerlerine artık
ulaşılamayacak şekilde düşer. Bu nedenle bu program
sadece kurulumu yapan kişi tarafından ayarlanabilir.

Bu menüde ısı pompası sessiz işletiminin farklı kademeleri için bir
zaman programı parametrelenebilir. 15 dakikalık bir çözünürlük ile 3
anahtarlama döngüsü ayarlanabilir. Giriş, her hafta günü için ayrı
ayrı mümkündür. Format: (On) hh:mm - hh:mm (Off)

Ayrıca Monday - Friday (Pazartesi - Cuma), Saturday - Sunday
(Cumartesi - Pazar) ve Monday - Sunday (Pazartesi – Pazar)
döngüleri parametrelenebilir.

Her anahtarlama döngüsüne bir ses kademesi atanabilir (0 - Ses
azaltma yok; 1 – Min. ses azaltma; 2 – Ort. ses azaltma; 3 – Maks.
ses azaltma).

Fabrika ayarları
Sürekli zaman programları uyarınca önceden ayarlanmıştır.

Anahtarlama çevrimi 1 Anahtarlama çevrimi 2 Anahtarlama çevrimi 3
Zaman dilimi On Off On Off On Off

Oda ısıtması
Sıcaklık ayarı [Room temperature target 1]: 20 °C [Room temperature target 2]: 20 °C [Room temperature target 3]: 20 °C

[Reduce room temperature]: 10 °C
"Heating circuit auto. 1"

Monday - Friday (Pazartesi -
Cuma)

06:00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Saturday, Sunday (Cumartesi,
Pazar)

07:00 23:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

"Heating circuit auto. 2"
Monday - Friday (Pazartesi -

Cuma)
06:00 08:00 16:00 22:00 - - : - - - - : - -

Saturday, Sunday (Cumartesi,
Pazar)

07:00 23:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Domestic hot water generation (Sıcak su hazırlama)
Sıcaklık ayarı [Hot water temperature target 1]:

60 °C
[Hot water temperature target 2]:

60 °C
[Hot water temperature target 3]:

60 °C
"Hot water auto. 1"

Monday - Sunday (Pazartesi -
Pazar)

05:00 21:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

"Hot water auto. 2"
Monday - Friday (Pazartesi -

Cuma)
05:00 21:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Saturday, Sunday (Cumartesi,
Pazar)

06:00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

"Circulation program"
Monday - Friday (Pazartesi -

Cuma)
05:00 21:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Saturday, Sunday (Cumartesi,
Pazar)

06:00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

"Sound program"
Monday - Sunday (Pazartesi -

Pazar)
- - : - - - - : - - - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Tab. 4-3 Sürekli zaman programlarının fabrika ayarı
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4.3.3 Time program reset (Zaman programı
sıfırlama)

[→ Main menu → Time program → TP reset]

Bu menüde, zaman programları fabrika ayarlarına sıfırlanabilir.
Bunun için ilgili zaman programları seçilmeli ve akabinde seçim,
ikinci menü sayfasındaki onay butonu ile onaylanmalıdır.

4.4 Settings (Ayarlar)
[→ Main menu → Settings]

Bu menüde ayar ünitesinin ve sistemin temel ayarı yapılır. Buna
opsiyonel ve harici bileşenlerin bağlanması dahildir. Erişim yetkisine
göre (kullanıcı veya uzman) farklı parametreler mevcuttur.

4.4.1 Display settings (Gösterge ayarları)
[→ Main menu → Settings → Display]

Bu menüde dil, tarih, saat, LCD parlaklığı ve LCD aydınlatma süresi
ayarlanabilir.

Bu menüye ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası ayar değerlerini
Böl. 7.5 altında bulabilirsiniz.

BİLGİ
LCD ekranı parlaklığının fabrika tarafından ayarlanan
değerin üzerinde arttırılması, ekranın kullanım ömrünü
azaltır.

4.4.2 System (Sistem)
[→ Main menu → Settings → System]

Bu menüde ısıtma sisteminin temel parametreleri özetlenmiştir.

Bu menüye ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası ayar değerlerini
Böl. 7.5.2 altında bulabilirsiniz.

4.4.3 Additional heat generator (Harici ısı
kaynakları)

[→ Main menu → Settings → Ext. source]

Bu menüde opsiyonel harici bir ısı kaynağının bağlanması
yapılandırılabilir.

Alternatif bir ilave ısı üreteci tarafından tedarik edilen ısı, Daikin
Altherma EHS(X/H) sıcak su boylerindeki basınçsız boyler suyuna
sevk edilmelidir.

▪ Opsiyonel Backup-Heater EKBUxx kullanılırken bu, yapısal montaj
durumu nedeniyle gerçekleşir.

▪ Alternatif bir ilave ısı üreteci (örn. gaz veya likit oil ısıtma kazanı)
kullanılırken bu, hidrolik

▪ basınçsız olarak sıcak su boyleri bağlantıları (güneş enerjisi
gidiş ve güneş enerjisi dönüş) üzerinden veya

▪ Daikin Altherma EHS(X/H) ...B cihaz tiplerinde entegre basınçlı
güneş enerjisi eşanjörü üzerinden

bağlanabilir.

[Config. ext. heat source] parametresinin ayarlanmasıyla, sıcak su
hazırlama ve ısıtma desteği için, ilave ısı üretecilerinin (WEZ)
mevcut olup olmadığı ve hangilerinin mevcut olduğu belirlenir.

▪ No external heat source
▪ Optional backup heater
▪ Add. heat generator HW and HZU (Harici ısı kaynağı Sıcak Su

Hazırlama ve Isıtıcı Desteği): Alternatif ilave ısı üreteci, sıcak su
hazırlamayı ve ısıtıcı desteğini devralır. İlave ısı üreteci talebi için
RTX-EHS devre kartındaki K3 rölesi anahtarlanır.

▪ Harici ısı kaynağı Sıcak Su Hazırlama veya Isıtıcı Desteği:
Alternatif ilave ısı üreteci 1 (opsiyonel Backup-Heater EKBUxx),
sıcak su hazırlamayı ve alternatif ilave ısı üreteci 2 ısıtıcı desteğini
devralır. Devre kartı RTX-EHS ilave ısı üreteci 1 talebi için K3
rölesi ve ilave ısı üreteci 2 talebi için K1 rölesi anahtarlanır. Uyarı
bilgisini dikkate alın! İlave alternatif bir ilave ısı üreteci işleyiş
şeklini [Bivalence function] ve [Bivalence temperature] parametre
ayarları da etkilemektedir.

Bu menüye ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası ayar değerlerini
Böl. 7.5.3 altında bulabilirsiniz.

4.4.4 In-/Outputs (Girişler/çıkışlar)
[→ Main menu → Settings → Inputs/Outputs]

Bu menüde sistem ayarını bireysel olarak optimize etmek için kontrol
devre kartının girişleri ve çıkışları için parametreler yapılandırılabilir.

Smart grid 

UYARI
65 °C'nin üzerindeki sıcak su istenen sıcaklıklarında
haşlanma tehlikesi bulunur. Bu, enerji tedarik şirketinin
(EVU) Smart Grid kurallarında, arz ve talebe göre optimize
edilmiş bir şekilde elektrik tüketimini kontrol etmeye yetkili
olduğu için mümkündür.

Böyle zorunlu bir dolum ile sıcak su boylerindeki sıcak su
istenen sıcaklığı 65 °C'nin üzerine ulaşabilir.

Bu boyler dolumu, [Standby] modu ayarlandığında da
gerçekleşir.

▪ Haşlanmaya karşı korumayı sıcak su dağıtım hattına
monte edin.

Bu fonksiyonun kullanımı için Daikin Altherma EHS(X/H)'ın
bağlanacağı SG alıcılı özel bir elektrik sayacı gereklidir.

Fonksiyon, [Smart grid] parametresi ile etkinleştirildiğinde, enerji
tedarik kurumunun sinyaline bağlı olarak ısı pompası, Tab. 4-4
uyarınca bir işletim şekline alınır.

Sinyal(1) Elektrik
maliyetleri

Etkisi:

EVU SG Sıcak kullanım
suyu

Enerji tedarik
şirketi

1 0 --- İşletim yok(2) İşletim yok(2)

0 0 Normal Normal işletim Normal işletim
0 1 Düşük Açma önerisi ve

boyler sıcaklığı
istenen değer

[Smart grid
mode]

parametresine
bağlı olarak

arttırılır.

Açma önerisi ve
gidiş istenen

sıcaklık [Smart
grid mode]

parametresine
bağlı olarak

arttırılır.

1 1 Çok düşük Açma komutu
ve boyler

sıcaklığı istenen
değeri 70 °C'ye

ayarlanır.

Boyler dolumu
için açma
komutu.

Tab. 4-4 SG sinyalinin kullanımı

AUX switching function
[AUX switching function] parametresi ayarlanarak potansiyelsiz AUX
anahtarlama kontağı (değiştirme anahtarlama çıkışı A) için
anahtarlama koşulları seçilir. Bu anahtarlama kontağı üzerinden
örneğin harici bir ısı üreteci kumanda edilebilir.

(1) Devre kartı RoCon BM2C J8 girişindeki anahtarlama kontakları kapalı (1) veya açıktır (0).
(2) Donmaya karşı koruma fonksiyonu yok
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Anahtarlama koşullarından biri yerine getirilmişse, potansiyelsiz
anahtarlama kontağı [AUX wait time] parametresinde ayarlanan
süreden sonra anahtarlanır.

AUX anahtarlama kontağı (değişim anahtarlama çıkışı A) ayar
devre dışı bırakıldıysa anahtarlanmaz.

AUX anahtarlama kontağı (değişim anahtarlama çıkışı A)
anahtarlanır, eğer ayar

▪ Boyler sıcaklığı (Tdhw) ≥ parametre değeri [Switching threshold
TDHW (AUX)].

▪ Bir hata mevcutsa.
▪ Dış sıcaklık < parametre değeri [Bivalence temperature].
▪ Sıcak su hazırlama ısı talebi.
▪ Oda ısıtması ısı talebi.
▪ Oda ısıtması veya sıcak su hazırlama ısı talebi.

Interlink function
Parametre ayarı [Interlink function] = On Daikin Altherma EHS(X/H),
iki farklı gidiş istenen sıcaklık değerinin ayara dahil edilmesine imkan
vermektedir.

Bu, hem hava durumuna bağlı ayarlama hem de sabit bir gidiş suyu
istenen sıcaklığına göre ayarlama için de geçerlidir (bkz. Böl. 4.5).

Olası bir uygulama örn. bir alan ısıtma ve soğutma sisteminde bir HP
convector'un ek olarak dahil edilmesidir.

Ön koşul: Daikin Altherma EHS(X/H) J16 fiş bağlantısında 2
anahtarlama kontağı (örn. oda termostatı) bağlıdır.

▪ Parametre [Interlink function] = Off: Devre dışı
▪ Parametre [Interlink function] = On: RoCon BM2C devre kartında

J16 soket bağlantısında soğutma ve ısıtma anahtarlama
kontaklarının değerlendirilmesi. Soğutma işletiminin sadece
[Cooling] modu ayarlanarak etkinleştirilmesi (bkz. Böl. 4.1). [Room
thermostat] parametre ayarı artık değerlendirilmez.

▪ Açık anahtarlama kontakları: sadece donmaya karşı koruma
etkin

▪ Mod [Heating] veya [Automatic 1] / [Automatic 2] anahtarlama
çevrimleri sırasında gündüz modunda etkin.

▪ Kapalı anahtarlama kontağı Heating = IL1

▪ Normal gidiş istenen sıcaklığa, [Heating] parametre ayarlarına
göre ayarlanır.

▪ Kapalı anahtarlama kontağı Cooling = IL2

▪ Yüksek gidiş istenen sıcaklığa ayarlanır (normal gidiş istenen
sıcaklık + parametre değeri [Interlink temperature increase ]).
Eğer iki anahtarlama kontağı kapalıysa öncelik!

▪ [Cooling] modu etkin.

▪ Kapalı anahtarlama kontağı Heating = IL1

▪ Düzey [Heating circuit config.] > [Cooling] parametre ayarlarına
göre normal gidiş istenen sıcaklığa ayarlanır.

▪ Kapalı anahtarlama kontağı Cooling = IL2

▪ Düşürülmüş gidiş istenen sıcaklığa ayarlanır (normal gidiş
istenen sıcaklık - parametre değeri [Interlink temperature
increase ]). Eğer iki anahtarlama kontağı kapalıysa öncelik!

Bu menüye ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası ayar değerlerini
Böl. 7.5 altında bulabilirsiniz.

4.4.5 Akıllı boyler yönetimi
[→ Main menu → Settings → ISM]

Yeterince yüksek boyler sıcaklıklarında boyler haznesindeki enerji,
oda ısıtması için kullanılabilir. Bu ya konforu arttırabilir ([Continuous
heating] fonksiyonu) ya da ısıtma ihtiyacı olduğunda güneş enerjisi
gibi bir harici ısı kaynağından enerjinin kullanılmasına imkan verebilir
([Heating support (HZU)Heating support] fonksiyonu).

Continuous heating
Fonksiyon, evaporatörün buzunun çözdürülmesi esnasında da
kesintisiz ısıtmayı sağlar. Böylece hızlı tepki veren ısıtma
sistemlerinde (örn. konvektörler) de yüksek konfor sağlanabilir.

Heating support (HZU)
Eğer Isıtma desteği fonksiyonu (parametre [Heating support (HZU)]
= On) etkin ise, Daikin Altherma EHS(X/H) entegre boyler
haznesindeki enerji, ısıtma fonksiyonunu devralmak için kullanılır.
Yeterince yüksek boyler sıcaklığında brülör devre dışı kalır.

Asgari değer (THZUmin) şu şekilde hesaplanır: THZUmin = Etkin sıcak su
istenen sıcaklık [Hot water temperature, target] + parametre [Heating
support hysteresis].

Açma koşulu:

Tdhw > THZUmin + 4 K ve Tdhw > Bilgi parametresi [Hot water
temperature, target] + 1 K

Açma koşulu yerine getirilmişse boyler haznesinden ısı alınır ve
böylece ısıtma sistemi beslenir.

Kapatma koşulu:

Tdhw < THZUmin veya Tdhw < Parametre [Feed temperature, target]
(bkz. Böl. 4.5.3)

Kapatma koşulu yerine getirilmişse ısıtıcı desteği sıcak su
boylerinden ayarlanır ve brülör ısıtma işletimini devralır.

[Heating support power] parametresi, maksimum alınabilecek gücü
sınırlar. [Heating support max. temp.] parametresi, ısıtma sistemine
ulaşabilecek maksimum sıcaklığı sınırlar.

Bu menüdeki parametrelere ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası
ayar değerlerini Böl. 7.5.5 altında bulabilirsiniz.

4.5 Yapılandırma
[→ Main menu → Configuration]

Bu menüde sistemin işletim özelliği sistem yapısına ve kullanıcının
ihtiyacına göre optimum uyarlanabilir. Ek programlar işletime almayı
kolaylaştırır. Erişim yetkisine göre (kullanıcı veya uzman) farklı
parametreler mevcuttur.

4.5.1 Erişim hakları (uzman kodu)
[→ Main menu → Configuration → Access]

Ayar ünitesindeki belirli fonksiyonlar ve parametreler erişim hakları
ile kısıtlanmıştır ve kullanıcı için görünmez. Bunlara erişim elde
etmek için uzman kodu girilmelidir.

Res. 4-1 Erişim kodunu ayarlama
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Örnek: Kod 3090 ayarlanmalıdır (sadece örnek olarak, bu geçerli bir
erişim kodu değil) [→ Main menu → Configuration → Access]:

1 Döner düğmeyi, ilk giriş alanı mavi olana kadar saat yönünde
döndürün.

2 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è İlk giriş alanı mavi yanıp söner.

3 Döner düğmeyi 3 görüntülenene kadar saat yönünde döndürün.

4 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è İkinci giriş alanı mavi gösterilir.

5 Döner düğmeyi, üçüncü giriş alanı mavi olana kadar saat
yönünde döndürün.

6 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Üçüncü giriş alanı mavi yanıp söner.

7 Döner düğmeyi 9 görüntülenene kadar saat yönünde döndürün.

8 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Dördüncü giriş alanı mavi gösterilir.

9 Döner düğmeyi, onay simgesi mavi olana kadar saat yönünde
döndürün.

10 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Kod kontrol edilir ve ayar düzleminden çıkılır.

4.5.2 Sensörler
[→ Main menu → Configuration → Sensors]

Bu menüde (opsiyonel) sensörler etkinleştirilir ve yapılandırılır. Su
tarafı için basınç istenen değerleri belirlenebilir.

Bu menüdeki parametrelere ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası
ayar değerlerini Böl. 7.6.1 altında bulabilirsiniz.

4.5.3 Heating circuit configuration (Isıtma
devresi yapılandırması)

[→ Main menu → Configuration → HC config]

Bu menüde ısıtma devresinin temel işlevleri ayarlanır.

Bu menüdeki parametrelere ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası
ayar değerlerini Böl. 7.6.2 altında bulabilirsiniz.

Hava durumuna bağlı gidiş suyu sıcaklık ayarı
Hava durumuna bağlı gidiş sıcaklığı ayarı etkin ise, gidiş sıcaklığı
(parametre [Feed temperature, target]) otomatik olarak, dış sıcaklığa
bağlı olarak, ayarlanan ısıtma/soğutma eğrisine göre belirlenir.

Teslimat durumunda bu fonksiyon etkinleştirilmiştir. Sadece uzman
kodu ile devre dışı bırakılabilir (sabit değer ayarı) veya yeniden
etkinleştirilebilir.

Ayrıca oda termostatı (EHS157034), RoCon+ HP'ye bağlı ise,
istenen sıcaklıklar hava durumuna ve oda sıcaklığına göre
(parametre [Room influence]) ayarlanır.

Bu fonksiyonun ayarı sadece uzman kodu ile yapılabilir. Bunun için
ısıtıcı uzmanınız ile iletişime geçin.

Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması
"Configuration" menüsündeki [Weather-compensated] parametresi
üzerinden gerçekleşir.

▪ Parametre [Weather-compensated] = Weather-compensated:
Hava durumuna bağlı gidiş suyu sıcaklığı ayarı

▪ Parametre [Weather-compensated] = Feed temperature, fixed:
Sabit istenen sıcaklığa göre ayar

▪ Isıtma modunda: Parametre [Feed temperature, heating mode]
veya parametre [Feed temperature, reducing mode]

▪ Soğutma modunda: Parametre [Feed temperature, cooling
mode]

BİLGİ
Hava durumuna bağlı gidiş suyu sıcaklık ayarının, bir sıcak
su devresi talebinde, gidiş suyu istenen sıcaklığına etkisi
yoktur.

Bağlı Karıştırıcı modül 
Isıtma/soğutma eğrisinin ayarı ve atanan ısıtma devresi için hava
durumuna bağlı gidiş suyu sıcaklık ayarının etkinleştirilmesi daha
önce açıklandığı gibi gerçekleşir.

Atanan ısıtma devresini karıştırıcı uzantısı olarak çalıştırma

▪ imkanı bulunur
Karıştırıcı modülüne Daikin Altherma EHS(X/H)'e bağlı dış sıcaklık
sensöründeki dış sıcaklık CAN veri yolu üzerinden aktarılır.

veya

▪ Karıştırıcı uzantısı, Bölge ayarı
Karıştırıcı modüle ayrı bir dış sıcaklık sensörü bağlanmalıdır.
Atanan ısıtma devresi bu bölge için önemli dış sıcaklığa göre
ayarlanır.

Terminal fonksiyonu etkin olduğunda karıştırıcı modül, Daikin
Altherma EHS(X/H) RoCon+ B1 kumanda parçası üzerinden
kumanda edilebilir ve atanan ısıtma devresi ayarları yapılabilir.

Oda ayar ünitesi EHS157034 ile bağlantılı olarak karıştırıcı modülü
atanan ısıtma devresini de tamamen otomatik ve ısı üreteciden
bağımsız ayarlayabilir.

Bu menüye ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası ayar değerlerini
Böl. 7.6 altında bulabilirsiniz.

Dona karşı koruma işlevi
Parametre değeri [Frost protection temperature] altındaki bir dış
sıcaklıkta, ısıtma sisteminin donmasını önlemek için entegre kalorifer
sirkülasyon pompası devreye alınır.

Ayrıca gidiş suyu, boyler ve bağlı oda sıcaklığı sensörleri de sürekli
denetlenir. Bu sensörlerden birinde ölçülen sıcaklık 7 °C'nin (5 °C'nin
altındaki oda sıcaklığında) altına düşerse donmaya karşı koruma
fonksiyonu da etkinleştirilir.

Isıtıcı gidiş suyu sıcaklığı 7 °C'nin altına düşerse Daikin Altherma
EHS(X/H), ısıtıcı gidiş suyu sıcaklığını en az 12 °C'ye ulaşana kadar
ısıtır.

Dış sıcaklık ayarlanan parametre değerinin [Frost protection
temperature] + 1 K üzerine çıkarsa ve başka bir etkinleştirme koşulu
söz konusu değilse fonksiyon sonlandırılır.

BİLGİ
Düşük tarife fonksiyonları etkinleştirilmişse;

Parametre [HT/NT function] = Switch all off

veya

Parametre [Smart grid] = On

Isıtıcı pompanın işletimi, enerji tedarik şirketi tarafından
sınırlı bir süre boyunca tamamen kapatılabilir. Bu
durumlarda donmaya karşı koşullarda bile ısıtılamaz ve
cihaz içi kalorifer sirkülasyon pompasını çalıştırılamaz.

Bu durumlar, [→ Main menu → Information → Overview]
menüsünde işletim verileri alanında: "Ext" değer "High
rate" veya "SG1" gösterilmesi ile tanınabilir.

4.5.4 Heating (Isıtma)
[→ Main menu → Configuration → Heating]

Bu menüde ısıtma işletimi için ısıtma süreleri ve istenen gidiş suyu
sıcaklıkları yapılandırılır.
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Isıtma eğrisi

UYARI: YANICI MADDE
Arıza durumunda aşırı ısıtma nedeniyle zemin ısıtması
sistemi, düz zemin döşemesi veya zemin yapısı zarar
görebilir.

▪ İlk kez devreye almadan önce RoCon+ HP ayarında
(parametre [Max. feed temperature]) azami sıcaklık
sınırlaması, emisyon ölçümü başlamadan önce izin
verilen azami sistem sıcaklığına ayarlanmalıdır.

▪ Aşırı ısınma koruma şalterini (müşteri taraflı), harici
işletim türü geçişi için "ExtEXT" fiş bağlantısına, Daikin
Altherma EHS(X/H) "Standby " veya "Summer "
moduna anahtarlanacak şekilde takın. Parametre
[Room thermostat] = Yes veya parametre [Interlink
function] = On durumunda aşırı ısınma koruma şalteri,
oda termostatı anahtarlama kontağı kesilecek şekilde
bağlanmalıdır.

▪ Zemin ısıtması, oda soğutması için de kullanılacaksa
daha önce açıklanan maddedeki bağlantı uyarıları
müşteri taraflı bir neme karşı koruma şalterinin
bağlantısı için de geçerlidir.

Isıtma eğrisi ile gidiş suyu sıcaklığı ilgili dış sıcaklığa bağlı olarak
binanın özelliklerine uyarlanır (hava durumuna bağlı gidiş suyu
sıcaklık ayarı için bkz. Böl. 4.5). Isıtma eğrisinin eğimi, genellikle
gidiş suyu sıcaklık değişiminin dış sıcaklık değişimine oranını
açıklar.

Isıtma eğrisi, ilgili ısıtma devresi için ayarlanan minimum ve
maksimum sıcaklık sınırları içinde geçerlidir. Dinlenme alanında
ölçülen oda sıcaklığı ile ilgili istenen oda sıcaklığı arasında, bir oda
termostatı veya oda ayar ünitesi monte edilerek minimuma
düşürülebilen sapmalar meydana gelebilir.

Ayar ünitesi fabrika tarafından, ısıtma eğrisi işletim esnasında
otomatik uyarlanamayacak şekilde ayarlanmıştır.

Otomatik ısıtma eğrisi uyarlaması etkinleştirilebilir (parametre
[Heating curve adaptation]), eğer dış sıcaklık sensörü ve oda
termostatı (EHS157034) bağlı ise (bkz. Böl. 4.5).

Otomatik ısıtma eğrisi uyarlaması için başlangıç koşulları:

▪ Dış sıcaklık <8 °C
▪ İşletim modu [Automatic 1] veya [Automatic 2]
▪ Düşürme fazının süresi en az 6 saat

Otomatik ısıtma eğrisi uyarlaması etkin değilse, ısıtma eğrisi
manuel olarak parametre [Heating curve]) ayarı değiştirilerek
ayarlanabilir.

BİLGİ: ISITMA EĞRİSİNİN MANUEL UYARLANMASI
Ayarlanmış değerlerlerde yapmak istediğiniz değişiklikleri
1-2 gün sonra yapın ve bu işlemi sadece küçük adımlarla
gerşekleştirin.

▪ Yabancı ısı kaynaklarını devre dışı bırakın (örn. baca,
doğrudan güneş ışını, açık pencere).

▪ Mevcut radyatör termostat valflerini veya tahrikleri
tamamen açın.

▪ "Heating" modunu etkinleştirin. Ayarlar için olan belirti
değerleri şunlardır:

Isıtma gövdesi: 1,4 - 1,6.

Zemin ısıtması: 0,5 - 0,9.

Res. 4-2 Isıtma eğrileri
TA Dış sıcaklık
TR Oda sıcaklığı istenen değeri
TV Gidiş suyu enerjisi

Comfort heating
Isı pompası çok düşük dış sıcaklıklarda ısıtma ihtiyacını
karşılayamıyorsa ısı, boylerden alınır ve oda ısıtması için kullanılır.
Bazı durumlarda (yüksek ihtiyaç duyulan gidiş suyu sıcaklıklarına ve
düşük ihtiyaç duyulan sıcak su sıcaklıklarına sahip sistemlerde)
gerekli gidiş suyu sıcaklığı ayarlanan boyler sıcaklığından daha
yüksek olabilir. Bu sistemler için ısıtma modunda kısa süreli konfor
kayıplarını önlemek için, parametre [Comfort heating] "On" olarak
ayarlanabilir. İlgili dış sıcaklıklarda boyler sıcaklığı, sıcak su ihtiyacı
için ayarlanan boyler sıcaklığı üzerinde arttırılır.

BİLGİ
[Comfort heating], "On" olarak ayarlanırsa, ısı pompası
elektrik tüketimi artabilir. Standart ayarda [Comfort
heating], "Off" olarak ayarlanmıştır.

Bu fonksiyona ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası ayar değerlerini
Böl. 7.6 altında bulabilirsiniz.

4.5.5 Cooling (Soğutma)
[→ Main menu → Configuration → Cooling]

Bu menüde soğutma işletimi için ayarlar yapılır.

DİKKAT: YOĞUŞMA TEHLİKESİ
Arıza durumunda veya parametrenin yanlış
ayarlanmasında yoğuşma nedeniyle zemin ısıtması, düz
zemin döşemesi veya zemin yapısı hasar görebilir.

▪ Soğutma modu ilk kez devreye alınmadan ve
etkinleştirilmeden önce, RoCon ayarında (Parametre
[Feed temperature lower limit]) minimum sıcaklık
sınırlaması, izin verilen minimum sistem sıcaklığına
ayarlanmalıdır.

Soğutma işletimi için önkoşullar:

▪ Dış sıcaklık > istenen oda sıcaklığının ayar değeri
▪ Dış sıcaklık > Parametre ayar değeri [Start cooling outside temp.]
▪ Mod [Cooling] etkin.

▪ Menü "Operating mode" üzerinden veya

▪ Oda termostatı fonksiyonu (soğutma anahtarlama kontağı
kapalı)
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▪ Isıtma sisteminin RoCon sisteminde herhangi bir ısı talebi etkin
değil

BİLGİ
Orta dış sıcaklık "Cooling" modu etkin iken 4 °C'nin altına
düşerse çalışma modu otomatik olarak "Heating" moduna
geçer.

"Cooling" moduna tekrar otomatik geçiş sadece şu şekilde
gerçekleşir:

▪ Bir oda termostatı J16 fiş bağlantısına (soğutma) bağlı
ise ve

▪ Oda termostatının anahtarlama kontağı kapalı ise ve

▪ Orta dış sıcaklık 10 °C'nin üzerine tekrar çıkarsa.

Cooling curve
[→ Main menu → Configuration → Cooling → Cooling curve]

Soğutma eğrisi, soğutma işletiminde gidiş suyu istenen sıcaklığını
ilgili dış sıcaklığa bağlı olarak belirler. (Hava durumuna bağlı gidiş
suyu sıcaklık ayarı, bkz. Böl. 4.5.3). Sıcak dış sıcaklıklar, daha
soğuk bir gidiş suyu istenen sıcaklığına neden olur ve tam tersi
şekilde. Soğutma eğrisi, dört parametre ile binanın özelliğine
uyarlanabilir (bkz. Res. 4-3).
1 [Start cooling outside temp.]
2 [Max. cooling outside temp.]
3 [Target flow cooling, start]
4 [Target flow cooling, max.]

Cooling parameters
[→ Main menu → Configuration → Cooling → Parameters]

Bu menü, soğutma işletiminde gidiş suyu istenen sıcaklığının
uyarlanması için diğer parametreleri içerir.

Hava durumuna bağlı gidiş sıcaklığı ayarı sırasında kullanıcı, istenen
gidiş sıcaklığını parametre [Cooling setpoint correction] aracılığıyla
azami 5 K yukarı veya aşağı ayarlayabilir. Aşağı doğru sıcaklık,
parametre [Feed temperature lower limit] ile sınırlandırılmıştır.

BİLGİ
Sisteme opsiyonel donmaya karşı koruma valfları takılı ise,
parametre [Feed temperature lower limit] 7 °C'nin altına
ayarlanmamalıdır.

Res. 4-3 Soğutma eğrisi parametre bağlılığı
1 Parametre [Start cooling outside temp.]
2 Parametre [Max. cooling outside temp.]
3 Parametre [Target flow cooling, start]
4 Parametre [Target flow cooling, max.]
5 Parametre [Feed temperature lower limit]
6 İstenen oda sıcaklığı
7 Soğutma işletimi mümkün

TA Dış sıcaklık
TV Gidiş suyu enerjisi

------- Soğutma eğrisi
- - - - Soğutma eğrisinin olası paralel kayması

Bu menüdeki parametrelere ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası
ayar değerlerini Böl. 7.6.4 altında bulabilirsiniz.

4.5.6 Sıcak kullanım suyu
[→ Main menu → Configuration → DHW]

Bu menüde sıcak su hazırlama, kullanıcının davranışı ve ihtiyacına
göre bireysel uyarlanabilir. Böylece enerji tüketimi minimuma
düşürebilir ve konfor arttırılabilir.

Güneş enerjisi fonksiyonu
[Solar function], bağlı bir güneş enerjisi sisteminin verimini arttırmak
için sıcak su boyleri istenen sıcaklığın düşürülmesine yarar. Sıcak su
sıcaklığının istenen değeri burada dış sıcaklığa bağlı olarak ve
güvenlik fonksiyonlarına uyarak ayarlanır. Ayrıca aşağıdaki
parametreler belirlenir: Hot water hysteresis = 5K; Building insulation
= Normal

Güneş enerjisi fonksiyonunu etkinleştirmek için bu, menü [→ Main
menu → Configuration → DHW → Solar function] içinde "On" olarak
ayarlanmalı ve anahtarlama kontağı EXT (J8) kapalı olmalıdır.

Opsiyonel sirkülasyon pompası için ayarlar
[Circulation pump control] parametresine bağlı olarak opsiyonel bir
sirkülasyon pompası senkron olarak seçilen sıcak su hazırlama
zaman programı ile veya sirkülasyon pompası zaman programı ile
kumanda edilebilir (Bkz. Böl. 4.3). Seçilen zaman programının onay
süreleri esnasında sirkülasyon pompası ya kesintisiz ya da zamanlı
(taktlı) çalıştırılabilir. Bu, [Circulation pump interval] parametresi ile
belirlenir.

Legionella koruması
Bu fonksiyon, termal dezenfeksiyon nedeniyle sıcak su boylerinde
bakteriyel kirlenmenin önlenmesi için kullanılır. Bunun için sıcak su
boyleri, [Anti-legionella day] parametresine bağlı olarak günde 1×
veya haftada 1× dezenfeksiyon sıcaklığına [Anti-legionella
temperature] ısıtılır. Dezenfeksiyon belirlenen başlangıç zamanında
[Anti-legionella start time] başlar ve bir saat için etkindir. Opsiyonel
bağlanan bir sirkülasyon pompası bu süre esnasında otomatik olarak
birlikte çalıştırılır.

Bu fonksiyona ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası ayar değerlerini
Böl. 7.6.5 altında bulabilirsiniz.

4.5.7 Ek program
[→ Main menu → Configuration → Addition]

Bu menüde sistemin işletime alınmasını kolaylaştıran programları
bulabilirsiniz.

Air purge function (Hava alma fonksiyonu)
[→ Main menu → Configuration → Addition → Ventilation]

Hava alma fonksiyonu etkinleştirildiğinde ayar ünitesi, entegre
kalorifer sirkülasyon pompasının başlat-durdur işletimi ile ve entegre
3 yollu değiştirme vanalarının farklı konumları ile sabit tanımlanan bir
işleyiş programını başlatır. Mevcut hava, fonksiyon esnasında
otomatik havalandırma valfi üzerinden dışarı sızabilir.

BİLGİ
Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi, ısıtma devresinin doğru
hava tahliyesi yerine geçmemektedir.

Bu fonksiyon etkinleştirilmeden önce ısıtma devresi
tamamen dolu olmalıdır.

Relay test (Röle testi)
[→ Main menu → Configuration → Addition → Relay test]

Bu program dahili anahtarlama rölesinin kontrol edilmesini sağlar.
Bu; arızalarda, hata mesajlarında veya yıllık bakım kapsamında
gerekli olabilir. Menü açıldığında tüm röleler devre dışı bırakılır.
Münferit veya birden fazla rölenin seçimiyle bunlar etkinleştirilir.
Menüden çıkıldığında tüm röle testleri sonlanır.
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Röle testi menüsünün kullanımı, liste girişlerinin seçilmesi için
analog gerçekleşir (bkz. Böl. 3.3.3). Ayrıca röle listesinde birden
fazla röle, teste paralel etkinleştirilebilir. Bunun için ilgili röle "OK" ile
seçilir. Etkinleştirilen röleler bir tik ile gösterilir.

Floor screed dryout (Düz zemin döşemesi
kurutma)
[→ Main menu → Configuration → Addition → Screed]

Bu menüde düz zemin döşeme kurutması, [Screed program] içindeki
ayarlara göre başlatılır. Program sadece zemin ısıtmasında yeni
oluşturulan düz zemin döşemenin öngörülen kurutması için kullanılır.
Düz zemin döşeme programının ilk günü, program etkinleştirildikten
sonraki gün değişiminde saat 00.00'da başlar.

Düz zemin döşeme kurutması özel bir fonksiyondur ve başka bir
mod ile iptal edilemez. Bu sadece ısıtıcı uzmanı tarafından doğrudan
ısıtma devresi ve/veya opsiyonel bağlı karışık ısıtma devreleri için
etkinleştirilebilir. Bu, her ısıtma devresi için ayrı ayrı
etkinleştirilmelidir.

BİLGİ
Düz zemin döşemesi kurutma işlemi başlatılmadan önce
[Room thermostat] ve [Interlink function] parametreleri
devre dışı olmalıdır. Kısa süreli elektrik kesintisinde daha
önce etkinleştirilen düz zemin döşemesi kurutma işlevi
kesintinin kaldığı yerden devam ettirilir.

Düz zemin döşemesi kurutma işlevi etkinleştirildikten sonra ilgili
ısıtma devresinin hava durumuna bağlı tüm ayar fonksiyonları
kapatılır. İlgili ısıtma devresi moddan ve zamanlamalardan bağımsız
olarak sabit sıcaklık ayar ünitesi olarak çalışır.

Başlatılmış bir düz zemin döşeme kurutma işlevi her zaman devre
dışı bırakılabilir. Düz zemin döşemesi sonlandırıldıktan sonra
parametre otomatik olarak "Off" konumuna geçer ve ısıtma devresi
ayarlanan güncel moda göre çalışır.

Floor screed program (Düz zemin döşemesi
programı)
[→ Main menu → Configuration → Addition → Program]

Bu menü, düz zemin döşemesi kurutma işlevinin süresi ve gidiş suyu
istenen sıcaklığı için fabrika ayarlarının bireysel uyarlanmasını
sağlar. Değişiklikler sadece uzman kodu girildikten sonra
uygulanabilir.

Düz zemin döşemesi programının değiştirilmesi
Maksimum 28 günlük bir süre için her gün için özel bir gidiş suyu
istenen sıcaklık ayarlanabilir. Düz zemin döşemesi programının
sonu, öngörülen gidiş suyu istenen sıcaklığı olmayan 1. gün ile
tanımlanır.

Gün Fabrika ayarı Gün Fabrika ayarı
1 - 3 25 °C 10 - 19 55 °C
4 - 7 55 °C 20 40 °C

8 25 °C 21 25 °C
9 40 °C 22 - 26 -

Tab. 4-5 Düz zemin döşemesi programı ön ayarları

Res. 4-4 Düz zemin döşemesi programının değiştirilmesi

Örnek: 3. gün gidiş suyu sıcaklığını 40 °C'ye arttırma ve programı 8.
günde sonlandırma [→ Main menu → Configuration → Addition
→ Program]:

1 Döner düğmeyi, gün seçimi 3'ü gösterene kadar saat yönünde
döndürün.

2 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Sıcaklık alanı mavi gösterilir

3 Döner düğmeyi, sıcaklık seçimi 40 °C'yi gösterene kadar saat
yönünde döndürün

4 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Bir sonraki günün sıcaklık seçimi mavi gösterilir

5 Döner düğmeye, gün seçimi 8'i gösterene kadar birden fazla kez
kısa basın.

6 Sıcaklık seçimi "Off" konumunda olana kadar döner düğmeyi
saatin tersi yönünde çevirin.

7 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Gün 8 - Gün 28 "Off" konumda, onaylama simgesi mavi

gösterilir

8 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Programlama kaydedilir ve menüden çıkılır.

Tipik düz zemin döşemesi programları
İşlevsel ısıtma
Fonksiyonlu ısıtma, ısıtma tesisatçısı için eksiksiz bir çalışmanın
sağlandığına dair kanıt için kullanılır. Önceden üretilmiş, zemin
ısıtmalarına ilişkin ısıtma protokolünü üreticinin internet portalında
bulabilirsiniz.

Fonksiyonlu ısıtma (EN 1264, Bölüm 5.2 altındaki "Isıtma" ile aynı)
bu bağlamda kaplamaya hazır seviyesine ulaşmak için ısıtma işlemi
olarak geçerli değildir. Bunun için yaygın olarak özel bir kaplamaya
hazır ısıtma ve/veya mekanik bir kurutma gereklidir.

Çimento şaplarında ısıtma en erken 21 gün sonra ve anhidrit
şaplarda ısıtma üreticinin bilgilerine göre en erken 7 gün sonra
gerçekleşmelidir. İlk ısıtma, 3 gün boyunca muhafaza edilmesi
gereken 25 °C'lik bir gidiş suyu sıcaklığı ile başlar. Ardından ısıtma
devresi için ayarlanan 4 gün daha muhafaza edilen maksimum gidiş
suyu sıcaklığı (maks. 55 °C ile sınırlı) ile ısıtılır.

Açıklanan ısıtma işleminden sonra düz zemin döşemesinin,
kaplamaya hazır seviyesi için gerekli nem oranına ulaşıp ulaşmadığı
kesin değildir.

Düz zemin döşemesindeki nem oranı, üst kaplama döşenmeden
önce ölçüm ile kontrol edilmelidir.
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BİLGİ
EN 1264 Bölüm 4 uyarınca işlem yöntemi:

Isıtma devreleri, anhidrit ve çimento şaplarında
tamamlandıktan sonra bir su basıncı numunesi ile
sızdırmazlık bakımından kontrol edilmelidir. Düz zemin
döşenmesinden hemen önce ve düz zemin döşemesi
esnasında sızdırmazlık sağlanmalıdır. Kontrol basıncının
yüksekliği, izin verilen maksimum işletim basıncının en az
1,3 katı kadardır.

Donma tehlikesinde örn. antifriz kullanılması veya binanın
temperlenmesi gibi uygun önlemler alınmalıdır. Sistemin
talimatlara uygun işletimi için artık antifrize gerekli
olmadığında antifriz, sistem en az 3 katı kadar su değişimi
ile boşaltılarak ve yıkanarak çıkartılmalıdır.

Res. 4-5 Fonksiyonlu ısıtmada düz zemin döşemesi programının
zamansal akışı
t1 Start sıcaklığı 25 °C
t2 Maksimum ısıtma devresi sıcaklığı

TV Gidiş suyu enerjisi
Z Fonksiyon başlangıcından sonra düz zemin döşemesi

fonksiyonunun gün cinsinden süresi

Döşemeye hazır ısıtma
Düz zemin döşemesi için kurutma işlemi tam olarak öngörülemez.
Yüksek hava neminde tamamen durma noktasına gelebilir. Kurutma
işleminin hızlanmasına, zemin ısıtmasının (kaplamaya hazır ısıtma)
işletimi veya mekanik kurutma gibi önlemler ile ulaşılabilir.

Her kaplamaya hazır ısıtma VOB uyarınca özellikle müteahhit
tarafından ekstra bir performans olarak görevlendirilmelidir.
Kaplamaya hazır seviyesi, üst zemin uzmanının çalışmalarına
başlaması için önkoşuldur, ancak böylece eksiksiz bir çalışma
sağlanabilir.

Standart ayarlar ile, kaplamaya hazır seviyesi için düz zemin
döşemesinin gerekli geri kalan nemliliğe ulaşmak için kombine
fonksiyon ve kaplamaya hazır ısıtma programı etkinleştirilebilir (bkz.
Res. 4-6). Ancak bir zemin kaplaması döşenmeden önce düz zemin
döşemenin geri kalan nemliliği daima ölçülerek kontrol edilmelidir.

Res. 4-6 Kombine fonksiyon ve kaplamaya hazır ısıtmada düz
zemin döşemesi programının zamansal akışı (işaretler
için bkz. Res. 4-5)

Bu fonksiyona ilişkin daha fazla açıklamayı ve olası ayar değerlerini
Böl. 7.6 altında bulabilirsiniz.

4.5.8 Configuration Wizard
[→ Main menu → Configuration → Wizard]

Bu menüde Configuration Wizard içinde sorgulanan parametreler
özetlenmiştir. Bu, sistem ayarlarının hızlı uyarlanmasına izin verir.
Bkz. Böl. 5.1.

4.5.9 Parameter reset (Parametre sıfırlama)
[→ Main menu → Configuration → Parameter reset]

Bu menüde, müşteriye özel tüm parametre ayarları fabrika
ayarlarına sıfırlanabilir. Bu, Daikin Altherma EHS(X/H) artık nizami
çalışmıyorsa ve hatalı davranış için herhangi bir neden tespit
edilemediğinde amacına uygun olabilir.

4.6 Info (Bilgi)
[→ Main menu → Information]

Bu menüde tüm sistem sıcaklıkları, ısı üreteci tipi, farklı yazılım
bilgileri ve tüm sistem bileşenlerinin işletim durumları görüntülenir.
Görüntülenen parametre sayısı bağlı bileşenlere bağlıdır. Bu
değerlerde herhangi bir ayar yapılamaz.

4.6.1 Current (Güncel)
[→ Main menu → Information → Current]

Bu menü, sistemin hidrolik şemasını gösterir. İlk ve ikinci sayfada
sensörler ve atanan güncel değerler gösterilmiştir. Üçüncü sayfada
kompresör, pompa ve ısıtıcı çubuk etkin değilse beyaz, etkin ise
mavi gösterilmiştir. Her iki karıştırma vanası için güncel valf konumu
gösterilir.

Res. 4-7 Hidrolik devre şeması - İlk sayfa
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Res. 4-8 Hidrolik devre şeması - İkinci sayfa

Poz. Tanımlama
t-AU Dış sıcaklık sensörü
P Basınç
V Debi
t-R Isıtıcı dönüş sıcaklığı
t-V,BH Isıtıcı gidiş sıcaklığı, gerektiğinde ısıtıcı desteği

eşanjöründen sonra
t-liq Soğutma maddesi sıcaklığı
t-V Plaka eşanjöründen sonra gidiş suyu sıcaklığı
t-DHW Sıcak su boylerindeki sıcaklık
B1 Karıştırma vanasının güncel konumu 3UVB1

(%0: Isıtma şebekesi; %100: Dahili baypas)
DHW Karıştırma vanasının güncel konumu 3UV DHW

(%0: Isıtma şebekesi; %100: Sıcak su boyleri)

Tab. 4-6 Hidrolik devre şemalarının işaretleri

4.6.2 Genel bakış
[→ Main menu → Information → Overview]

Bu menüde ısı pompasının ve bileşenlerinin güncel işletim durumları
listelenmiştir.

Bu menüdeki parametrelere ilişkin daha fazla açıklamayı Böl. 7.7
altında bulabilirsiniz.

4.6.3 Values (Değerler)
[→ Main menu → Information → Values]

Bu menüde güncel istenen ve gerçek değerler listelenmiştir.

Bu menüdeki parametrelere ilişkin daha fazla açıklamayı Böl. 7.7
altında bulabilirsiniz.

4.6.4 Su basıncı
[→ Main menu → Information → Water pressure]

Bu menüde güncel su basıncı büyük harfler ile gösterilir. Bu, sistem
kurulumu esnasında okumayı kolaylaştırır.

4.7 Hata
[→ Main menu → Error]

Bu menüde Daikin Altherma EHS(X/H) hataları ele alınır. Bkz. Böl. 8.

4.8 Terminal
[→ Main menu → Terminal]

Bu menüde, ilgili kumanda parçası gerekli izine sahipse RoCon
sisteminde CAN veri yolu üzerinden entegre edilen diğer cihazlar
(karıştırıcı modülü veya ısı üreteci ayar bileşenleri) da kullanılabilir
ve parametrelenebilir.

Fonksiyonel tanım kodları
RoCon sistemi çok sayıda uygulama ve genişletme seçenekleri
sunar. Her bir RoCon sistem bileşeni CAN veri yolu üzerinden
birbirleriyle iletişim sağlar. Bunun için Daikin Altherma EHS(X/H)
RoCon+ B1 kumanda parçaları ve RoCon BM2C devre kartları ve
ayrıca gerekirse opsiyonel oda istasyonu EHS157034 ve karıştırıcı
modül EHS157068 sistem bileşenleri veri bus hatları üzerinden
birbirine bağlıdır. Bu sistem bileşenlerine açık fonksiyonel tanım
kodları atanmalı, böylece RoCon sistemi içindeki veri alışverişi ve
atama sorunsuz çalışabilir.

Fonksiyonel tanım kodlarının ataması Configuration Wizard
üzerinden kolayca gerçekleşir. Bu, ilk devreye almada otomatik
olarak uygulanır veya ısıtma sisteminde geliştirmeler yapılması
halinde [→ Main menu → Configuration → Wizard] içinde manuel
olarak başlatılabilir. Ayrıca neredeyse tüm tanım kodları bu
menüdeki parametre ayarları üzerinden de RoCon sistemine
uyarlanabilir.

Tanım kodu/fonksiyon Sistem bileşenleri Parameters Notlar
Isıtma devresi tanım kodu

RoCon sistemindeki ısıtma sisteminin
bir ısıtma devresinin benzersiz
numaralandırılması. Maksimum 16
ısıtma devresi ayarlanabilir.

Daikin Altherma EHS(X/H)
(RoCon BM2C)

[Direct circuit
configuration]

bkz. Böl. 7.11

Fabrika ayarı = 0

Normalde değiştirilmemelidir.(1)

Oda istasyonu EHS157034 [Heating circuit
assignment]

Bkz. Kılavuz RoCon
U1/M1

Fabrika ayarı = Off

Uyarlama gerekli, eğer sistemde farklı ısıtma
devreleri varsa ve / veya parametre [Master-
RoCon] = On ise

Karıştırıcı modül EHS157068 [Heating circuit
assignment]

Bkz. Kılavuz RoCon
U1/M1

Fabrika ayarı = Off

Genellikle adres şalterinin ayarına
uyarlanmalıdır.

(1) RoCon sistemine CAN veri yolu üzerinden maksimum 8 ısı üreteci bağlanabilir. Isıtma sistemine bağlanmış birden fazla ısı üreteci özel
uygulama olarak dikkate alınmalıdır. Gerekirse servis uzmanı ile iletişim kurun.
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Tanım kodu/fonksiyon Sistem bileşenleri Parameters Notlar
Isı üretecisi tanım kodu

RoCon sistemindeki bir ısı üretecisinin
benzersiz numaralandırılması.(1)

Daikin Altherma EHS(X/H)
(RoCon BM2C)

[Bus ID heat generator]

bkz. Böl. 7.11

Fabrika ayarı = 0

Normalde değiştirilmemelidir.(1)

Karıştırıcı modül EHS157068 [Boiler Assignment]

Bkz. Kılavuz RoCon
U1/M1

Fabrika ayarı = 0

Normalde değiştirilmemelidir.(1)

Atanan ısıtma devresini ısı ile besleyen ısı
üreteciyi tanımlar.

Terminal tanım kodu

Bir ısı üretecini ve/veya RoCon
sistemindeki bir karıştırıcı modülünü
uzaktan kumanda edebilen bir kumanda
parçasının RoCon+ B1 veya
EHS157034 benzersiz
numaralandırılması.

RoCon sisteminde 10 kumanda
parçasına kadar uzaktan kumanda izni
verilebilir. RoCon sisteminde bir uzaktan
kumanda isteniyorsa, bir kumanda
parçasına "0" tanım kodu atanmış
olmalıdır.

Daikin Altherma EHS(X/H)
(RoCon BM2C)

[Terminal address]

bkz. Böl. 7.9

Fabrika ayarı = Off

RoCon sisteminde en az 1 karıştırıcı modülü
bağlanmışsa ve karıştırıcı devresi ısı
üreteciden kumanda edilebilir olacaksa değer
"0" olarak ayarlanmalıdır.

Oda istasyonu EHS157034 [Terminal address]

bkz. Böl. 7.9

Fabrika ayarı = Off

Oda istasyonu ile sistem bileşenleri geçerli bir
cihaz tanım kodu ile uzaktan kumanda
edilecekse değer, RoCon sisteminde
benzersiz bir değere ayarlanmalıdır.

Cihaz tanım kodu

RoCon sistemindeki bir ısı üretecisinin
veya karıştırıcı modülünün benzersiz
numaralandırılması.

16 cihaz numarasına kadar verilebilir.

Bu cihaz numaraları bir [Bus scan]
durumunda algılanır ve uzaktan
kumandalı bir cihazın tanımlanması için
gösterilir.

Daikin Altherma EHS(X/H)
(RoCon BM2C)

[Bus ID heat generator]

bkz. Böl. 7.11

Isı üretecisi tanım kodu ile aynı.

Değer, RoCon sistemindeki bir karıştırıcı
modülünün ısıtma devresi tanım kodu ile aynı
olamaz.

Karıştırıcı modül EHS157068 [Heating circuit
assignment]

bkz. Böl. 9

Isıtma devresi tanım kodu ile aynı.

Değer, RoCon sistemindeki bir ısı üretecinin
ısı üreteci tanım kodu ile aynı olamaz.

Değer, adres şalterinin ayarı ile aynı olmalıdır.

Tab. 4-7 RoCon sistemindeki fonksiyonel tanım kodları

4.8.1 Terminal adresinin seçilmesi
[→ Main menu → Terminal → Address]

Sistem erişimi için kumanda parçasının terminal tanım kodunu
ayarlayın. Ayarlanan değer tüm sistemde benzersiz olmalıdır. Bu
parametrenin döner düğme ile onaylanması ayar ünitesinin yeniden
başlatılmasını sağlar.

"Off" haricindeki tüm ayarlar kumanda parçasının kullanıcısını,
terminal fonksiyonunu etkinleştirmeye ve böylece tüm RoCon sistem
bileşenlerini geçerli bir cihaz tanım kodu ile kullanmaya yetkili kılar.

4.8.2 Terminal fonksiyonu için Bus-Scan
[→ Main menu → Terminal → Bus scan]

"Bus scan" etkinleştirildikten sonra [→ Main menu → Terminal]
menüsünde algılanan cihazların bir listesi (atanan terminal adresi ile)
seçim için gösterilir. Harici bir cihaz seçildikten ve onaylandıktan
sonra bu cihaz için terminal fonksiyonu etkinleştirilir. Kumanda
parçası ardından terminal işletimine geçer.

Yerel kumanda parçası, harici cihaz için uzaktan kumanda olarak
etki eder ve ekranda ilgili başlangıç ekranı gösterilir. Bu sırada tüm
kumanda fonksiyonları harici cihazda olduğu gibi 1:1 uygulanır ve
kaydedilir. Gösterilen değerler ve semboller daima seçilen cihazdan
devralınır.

Yerel cihaz kumandası için harici cihazın başlangıç ekranına
geçilmelidir. Döner düğmeye uzun süre basarak yerel cihazın
menüsüne dönülebilir.

BİLGİ
Bus-Scan'i uygulamak için Daikin Altherma EHS(X/H)
RoCon+ B1 kumanda parçasına veya EHS157034 oda
istasyonuna geçerli bir terminal adresi atanmalıdır. Bu
sadece uzman kodu ile yapılabilir. Bunun için ısıtıcı
uzmanınız ile iletişime geçin.

Terminal fonksiyonu ısıtma sisteminde kullanılacaksa bir
kumanda parçasına terminal tanım kodu = 0 atanmalıdır.

Örnek: Isı üreteci için terminal işletimini bus kodu 2 ile etkinleştirme
[→ Main menu → Terminal → Bus scan]:

Bus-Scan uygulanır. Bulunan tüm cihazların genel görünümü
görüntülenir.

1 Döner düğmeyi, ayar ünitesi BM1/BE1 #2 mavi olana kadar saat
yönünde döndürün.

2 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK").
è Yerel kumanda parçası, bus tanım kodu 2'ye sahip ısı

üreteci için uzaktan kumanda olarak etki eder.

Terminal işletimini sonlandırmak ve kumanda parçasını atanan
cihazın kumandasına geçirmek için, harici cihazın başlangıç
ekranına geçilmelidir. Döner düğmeye uzun süre basarak yerel
cihazın menüsüne dönülebilir.

BİLGİ
Yerel kumanda parçası bir karıştırıcı modül için uzaktan
kumanda olarak kullanılıyorsa hem standart ekran hem de
menü yapısı farklıdır (bkz. Böl. 9).

(1) RoCon sistemine CAN veri yolu üzerinden maksimum 8 ısı üreteci bağlanabilir. Isıtma sistemine bağlanmış birden fazla ısı üreteci özel
uygulama olarak dikkate alınmalıdır. Gerekirse servis uzmanı ile iletişim kurun.
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4.9 Statistic (İstatistik)
BİLGİ
Bu menüde listelenen bilgiler, yaklaşık değerlerdir.
Özellikle sistemde glikol mevcut ise, gerçek performans
verilerine göre aşırı sapmalar meydana gelebilir.

[→ Main menu → Statistics]

Bu menüde güç çıkışı için değerler ve ısı pompasının ve
bileşenlerinin çalışma süreleri açılabilir. Parametre [Electr. energy
total] ısı pompasının ve bileşenlerinin tüm elektrik gücü tüketimini
tarif etmektedir. Diğer tüm değerler ısı pompası tarafından sağlanan
enerjiye veya farklı bileşenlerin çalışma süresine dayanmaktadır.

4.9.1 Month
[→ Main menu → Statistics → Month]

Bu menüde, güç çıkışı ve güç tüketimi ile ilgili ay boyunca toplanan
değerler açılabilir. Gösterilen değer, diyagramda mavi gösterilen aya
atanmıştır. Farklı değerler, döner düğme çevrilerek görüntülenebilir.

4.9.2 Total
[→ Main menu → Statistics → Total]

Bu menüde işletime almadan itibaren (veya uzman tarafından
yapılan son resetten beri) ısı pompasının güç çıkışı ve güç girişi için
toplanan değerler açılabilir.
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5 İlk devreye alma
BİLGİ
Bu bölümde belirtilen işletime alma açıklamalarına ek
olarak Daikin Altherma EHS(X/H) işletime alma için ilgili
montaj kılavuzundaki özel talimatlar da birlikte dikkate
alınmalıdır.

5.1 Configuration Wizard
Configuration Wizard, kurulum esnasında sistem ayarlarını
kolaylaştırır. İlk işletime almada otomatik belirir ve belirlenen seçim
sayfalarında yönlendirir. Tüm sistem ayarı onaylanmadığı sürece
Configuration Wizard her çalıştırmada yeniden açılır. Sistem ayarı
onaylandıktan sonra ısı üreteci normal işletime geçebilir. Normal
işletimde Configuration Wizard parametreleri [→ Main menu
→ Configuration → Wizard] menüsünde açılabilir ve ayarlanabilir.

Configuration Wizard'ın farklı seçim sayfalarının kullanılması Böl. 3.3
içinde açıklanan maskelere uygun gerçekleşir. Bir seçim "OK" ile
veya onay simgesi ile onaylandığında doğrudan bir sonraki seçim
sayfasına geçilir. Modifiye edilmiş parametre doğrudan kabul edilir.

5.2 Configuration Wizard'da menü
yönlendirmesi

→ Language
1 İstediğiniz dili seçin.

2 Onay simgesi ile seçimi onaylayın.

→ Standard configuration
Herhangi bir opsiyonel RoCon sistem bileşeni bağlı değilse:

1 Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("Yes").

Opsiyonel RoCon sistem bileşenleri EHS157034 ve/veya 
EHS157068 gibi bağlanmışsa:

1    "No" mavi gösterilene kadar döner düğmeyi saat yönünde
çevirin.

2    Onaylamak için döner düğmeye kısa süre tıklayın ("OK"). 

3    Gerekirse aşağıdaki liste elemanlarını seçin ve ayarlayın:

▪ Direct circuit configuration (bkz. Böl. 4.8)

▪ Bus ID heat generator (bkz. Böl. 4.8)

▪ Time master (bkz. Böl. 7.11)

4    Tüm ayarlar ihtiyaca göre gerçekleşmişse onay simgesini
onaylayın.

→ Time
1 Güncel saat ayarı (bkz.. Böl. 3.3.5).

→ Date
1 Güncel tarih ayarı (bkz. Böl. 3.3.6).

→ Sistem parametresi
Aşağıdaki parametreler ayarlanabilir:

▪ [Room thermostat] mevcut? (bkz. Böl. 7.5.4)

▪ [Heating support (HZU)] isteniyor? (bkz. Böl. 7.5.5)

▪ [Continuous heating] isteniyor? (bkz. Böl. 7.5.5)

→ Isıtma sınırı
Aşağıdaki parametreler ayarlanabilir:

▪ [Heat limit, heating mode] (bkz. Böl. 7.5.3)

▪ [Heat limit, reducing mode] (bkz. Böl. 7.5.3)

→ Weather-compensated
Hava durumuna bağlı ayar istenir:

1 Onay simgesi ile "Weather-compensated" seçimi onaylayın.

Aşağıdaki parametreler ayarlanabilir:

▪ Ayar [Room temperature target 1] (bkz. Böl. 7.5.1)

▪ Ayar [Heating curve] (bkz. Böl. 4.5.4)

▪ Sadece geri alınabilir cihaz tipinde: Soğutma eğrisi ayarı (bkz.
Böl. 4.5.5)

Hava durumuna bağlı ayar istenmiyor: 

1    Ayar "Feed temperature, fixed" seçin. 

2    Onay simgesi ile seçimi onaylayın. 

Aşağıdaki parametreler ayarlanabilir:

▪ Ayar [Feed temperature, heating mode] (bkz. Böl. 7.6.3)

▪ Sadece geri alınabilir cihaz tipinde: Ayar [Feed temperature,
cooling mode] (bkz. Böl. 7.6.4)

→ Hot water
Aşağıdaki parametreler ayarlanabilir:

▪ [Hot water temperature target 1] (bkz. Böl. 7.3.4)

▪ [Hot water hysteresis] (bkz. Böl. 7.6.5)

→ Cihaz seçimi
Aşağıdaki parametreler ayarlanabilir:

▪ [Outdoor unit]

▪ [Indoor unit]

→ Harici ısı üreteci
Harici ısı üreteci mevcut değil:

1 Ayar "No external heat generator" seçin.

2 Onay simgesi ile seçimi onaylayın.

Opsiyonel Backup-Heater mevcut:

1    Onay simgesi ile "Backup heater BUH" seçimi onaylayın. 

2    Gerekirse aşağıdaki liste elemanlarını seçin ve ayarlayın:

▪ [External power hot water] (bkz. Böl. 7.5.3)

▪ [External power stage 1] (bkz. Böl. 7.5.3)

▪ [External power stage 2] (bkz. Böl. 7.5.3)

▪ Emergency (bkz. Böl. 8.1)

3    Tüm ayarlar ihtiyaca göre gerçekleşmişse onay simgesini
onaylayın.

Alternatif harici ısı üreteci mevcut:

1 Ayar "DHW + heating support" veya "Two external heat
generators" seçilmelidir (bkz. Böl. 7.5.3).

2    Onay simgesi ile seçimi onaylayın.

3    Gerekirse aşağıdaki liste elemanlarını seçin ve ayarlayın:
▪ [External power hot water] (bkz. Böl. 7.5.3)

▪ [External power stage 1] (bkz. Böl. 7.5.3)

▪ Emergency (bkz. Böl. 8.1)

4    Tüm ayarlar ihtiyaca göre gerçekleşmişse onay simgesini
onaylayın.

→ Heating system
1 Parametre [Heating system] ayarlanabilir (bkz. Böl. 7.5.2).
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6 Parametre genel bakışı

6.1 Menü: Mode

Standby

Reduce

Heating

Automatic 2

Automatic 1

Summer

Cooling

Res. 6-1 "Operating mode" menüsündeki parametreler

6.2 Menü: User

Room temperature target 1

Room temperature target 2

Room temperature target 3

Hot water temperature target 1

Hot water temperature target 2

Hot water temperature target 3

Room

Reduce

Absent

Hot water

1x load

Reduce room temperature

Room temperature absent

1 x hot water

Res. 6-2 “User" menüsündeki parametreler

6.3 Menü: Time program

Party

Absent

Holiday

Public holiday

HC auto 1
Heating circuit auto. 1

HC auto 2
Heating circuit auto. 2

TP reset
Time program reset

DHW auto 1
Hot water auto. 1

DHW auto 2
Hot water auto. 2

Circulation
Circulation program

Sound program

Res. 6-3 "Time program" menüsündeki parametreler

6.4 Menü: Settings

Display

System

Ext. source

Inputs/Outputs

ISM

Glycol

Language

Time

Date

LCD brightness

LCD illumination duration

Outdoor unit

Indoor unit

Heating system

Pump dT heating

Pump dT cooling

Config. ext. heat source

External power hot water

External power stage 1

External power stage 2

Bivalence function

Bivalence function

Smart grid

Smart grid mode

HT/NT function

HT/NT contact

Room thermostat

Interlink function

Programmable output (230 V)

Func. burner blocking contact

AUX switching function

AUX wait time

Switching threshold TDHW (AUX)

Continuous heating

Heating support (HZU)

Heating support power

Heating support hysteresis

Heating support max. temp.

Min. pump power

Max. pump power

HP Power limitation

Pump limit

Res. 6-4 "Settings" menüsündeki parametreler
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6.5 Menü: Configuration

Hot water sensor

Water pressure sensor

Heat limit, reducing mode

Heating curve

Feed temperature, heating mode

Feed temperature, reducing mode

Min. feed temperature

Room sensor adaptation

Feed temperature lower limit

Cooling setpoint correction

Interlink temperature reduction

Max. hot water loading time

Hot water blocking time

Outside temperature correction

Water pressure, min.

Water pressure, max.

Water pressure, target

Maximum pressure loss

Weather-compensated

Frost protection temperature

Building insulation

Heat limit, heating mode

Max. feed temperature

Room influence

Heating curve adaptation

Interlink temperature increase

Feed temperature, cooling mode

Circulation pump control

Circulation pump interval

Anti-legionella day

Anti-legionella start time

Anti-legionella temperature

Addition

Sensors

Access

DHW

HC config

Heating

Cooling curveCooling

Parameters

Wizard

Reset

Feed temperature, overshoot

Comfort heating

Outside temperature sensor

Switch temp. heating circuit

Hot water hysteresis

Wait time ext. heat generator

Target flow cooling, start

Start cooling outside temp.

Max. cooling outside temp.

Target flow cooling, max.

Relay test

Ventilation

Ventilation function

Screed

Screed drying

Program

Screed program

Parameter reset

Solar function

Res. 6-5 "Configuration" menüsündeki parametreler

6.6 Menü: Info

Hot water temperature, current

Hot water temperature, target

Return flow temperature

Feed temperature HC target

Feed temperature BUH

Outdoor temperature (optional)

Refrigerant temperature

Volume flow

Feed temperature, current

Feed temperature, target

Feed temperature PHX

Average outside temperature

Feed temperature HC current

Current

Overview

Values

Pressure

Mode

External request

Room thermostat/Interlink

Quiet mode

Status, heat circulation pump

PWM pump

BUH current output

3UVB1 position

3UVDHW position

Heat generator type

Software no. B1/U1

Software no. controller

Glycol

Water pressure

Heating support

Water pressure

Res. 6-6 "Information" menüsündeki parametreler

6.7 Menü: Error

Emergency

Manual operation

Protocol

Screen

Manual operation status

Temperature, manual operation

Error screen

Res. 6-7 "Error" menüsündeki parametreler

6.8 Menü: Terminal

Mixer #X

Address

Bus scan

Controller BM1/BE1 #X

Terminal address

Res. 6-8 "Terminal" menüsündeki parametreler
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BİLGİ
Yerel kumanda parçası bir karıştırıcı modül için uzaktan
kumanda olarak kullanılıyorsa hem standart ekran hem de
menü yapısı farklıdır (bkz. Böl. 9).

6.9 Menü: Statistic

Month

Total

Energy HP, cooling

Energy HP, heating

Energy, hot water

Energy HP total

Electr. energy total

Reset

Ext. energy source, hot water

Ext. energy source, heating

Energy HP, cooling

Energy HP, heating

Energy, hot water

Energy HP total

Electr. energy total

Runtime, compressor

Runtime, pump

Res. 6-9 "Statistics" menüsündeki parametreler
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7 Parametre ayarları

7.1 Parametre tablolarıyla ilgili
açıklama

Böl. 7.2 - Böl. 7.10 altında belirtilen parametre tabloları, ayar
ünitesindeki (1. Menü düzlemi, 2. Menü düzlemi) ilgili menüler ve alt
menülerde mevcut olan tüm parametrelere ilişin kompakt bilgiler
içerir.

Tablolarda parametre tanımlarının yanı sıra ayar aralıklarına, fabrika
ayarlarına, ayar opsiyonlarına veya ayar adımlarına ilişkin bilgiler ve
fonksiyona ilişkin kısa açıklamalar bulunur.

Ayrıca ayar ünitesinde kumanda için erişim yetkilerine ilişkin bilgiler
de bulunur. İlgili işaretlemeler için aşağıdaki kısa açıklamalar
kullanılır:

BE İşletmeci için erişim yetkisi
HF Erişim yetkisi, Uzman kodu ile

BE ve HF sütunlarında farklı bilgiler varsa parametre
düzlemi seçilmeden önce HF sütununda kayıtlı duruma
geçilmesi için uzman girişi yapılmış olmalıdır (bkz.
Böl. 4.5.1).

Durum:

N Görünmez
E Görünür ve ayarlanabilir
S Görünür

BİLGİ
Bazı parametrelerin değiştirilmesi cihazın yeniden
başlatılmasını gerektirir. Bu birkaç dakika sürer. Bu sürede
başka ayar yapılamaz. Yeniden başlatma 5 dakika
ertelenebilir, bunun için "Restart required. Perform now?"
sorgusunda "later" seçimi yapılmalıdır.

Yeniden başlatma gerektiren parametreler aşağıdaki
tablolarda (*) ile işaretlenmiştir

7.2 Operating mode
[→ Main menu → Operating mode]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Standby Bu modda dahili tüm fonksiyonlar kapalıdır. Donmaya karşı koruma hala
etkindir ve pompanın engellemeye karşı koruması sürdürülür.

RoCon sistemine CAN veri yolu üzerinden entegre edilen tüm ayar üniteleri
de bu ayar seçildiğinde öncelikli bu moda alınır.

Çıkışlar daima gerilimsiz değildir.

- E E

Reduce Dahili ısıtma devresi sürekli olarak gerekli düşürme gidiş sıcaklığına,
[Heating curve] veya [Feed temperature, reducing mode] parametrelerine
göre veya oda termostatı bağlı ise oda sıcaklığına [Reduce room
temperature] ayarlar. Sıcak su hazırlama, [Hot water auto. 1] uyarınca
gerçekleşir.

- E E

Heating Dahili ısıtma devresi sürekli olarak gerekli gidiş sıcaklığına, [Heating curve]
veya [Feed temperature, heating mode] parametrelerine göre veya oda
termostatı bağlı ise oda sıcaklığına [Room temperature target 1] ayarlar.
Sıcak su hazırlama, [Hot water auto. 1] uyarınca gerçekleşir.

- E E

Summer Dahili ısıtma devresi kapalıdır. Donmaya karşı koruma hala etkindir ve
pompanın engellemeye karşı koruması sürdürülür. Sıcak su hazırlama,
[Hot water auto. 1] uyarınca gerçekleşir.

RoCon sistemine CAN veri yolu üzerinden entegre edilen tüm ayar üniteleri
de bu ayar seçildiğinde öncelikli bu moda alınır.

- E E

Automatic 1 Dahili ısıtma devresi ayarlanan zaman programına [Heating circuit auto. 1]
göre, ilgili istenen oda sıcaklıkları ile ayarlar. Sıcak su hazırlama, [Hot
water auto. 1] uyarınca gerçekleşir.

- E E

Automatic 2 Dahili ısıtma devresi ayarlanan zaman programına [Heating circuit auto. 2]
göre, ilgili istenen oda sıcaklıkları ile ayarlar. Sıcak su hazırlama, [Hot
water auto. 2] uyarınca gerçekleşir.

- E E

Cooling Dahili ısıtma devresi sürekli olarak gerekli gidiş sıcaklığına, [→ Main menu
→ Configuration → Cooling] menüsündeki parametrelere göre veya oda
termostatı bağlı ise oda sıcaklığına [Room temperature target 1] ayarlar.
Sıcak su hazırlama, [Hot water auto. 1] uyarınca gerçekleşir. Donmaya
karşı koruma hala etkindir ve pompanın engellemeye karşı koruması
sürdürülür.

- E E

Tab. 7-1 "Operating mode" menüsündeki parametreler
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7.3 User
[→ Main menu → User]

7.3.1 Menü: Room temperature target
[→ Main menu → User → Room]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Room
temperature
target 1

5 - 40 °C [Automatic 1] ve [Automatic 2] zaman programlarının 1. anahtarlama
zamanı çevrimi için geçerli olan oda sıcaklığı istenen değer (°C).

20 °C 0,5 °C E E

Room
temperature
target 2

5 - 40 °C [Automatic 1] ve [Automatic 2] zaman programlarının 2. anahtarlama
zamanı çevrimi için geçerli olan oda sıcaklığı istenen değer (°C).

20 °C 0,5 °C E E

Room
temperature
target 3

5 - 40 °C [Automatic 1] ve [Automatic 2] zaman programlarının 3. anahtarlama
zamanı çevrimi için geçerli olan oda sıcaklığı istenen değer (°C).

20 °C 0,5 °C E E

Tab. 7-2 "Room temperature target" menüsündeki parametreler

7.3.2 Menü: Reduce room temperature
[→ Main menu → User → Reduce]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Reduce room
temperature

5 - 40 °C [Automatic 1] ve [Automatic 2] zaman programları için geçerli olan
düşürme oda sıcaklığı istenen değer (°C).

15 °C 0,5 °C E E

Tab. 7-3 "Reduce room temperature" menüsündeki parametreler

7.3.3 Menü: Room temperature absent
[→ Main menu → User → Absent]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Room
temperature
absent

5 - 40 °C [Absent] + [Holiday] zaman programları için geçerli olan düşürme oda
sıcaklığı istenen değer (°C).

15 °C 0,5 °C E E

Tab. 7-4 "Room temperature absent" menüsündeki parametreler

7.3.4 Menü: Hot water temperature, target
[→ Main menu → User → Hot water]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Hot water
temperature
target 1

35 - 70 °C [Automatic 1] ve [Automatic 2] zaman programlarının 1. anahtarlama
zamanı çevrimi için geçerli olan sıcak su sıcaklığı istenen değer (°C).

48 °C 0,5 °C E E

Hot water
temperature
target 2

35 - 70 °C [Automatic 1] ve [Automatic 2] zaman programlarının 2. anahtarlama
zamanı çevrimi için geçerli olan sıcak su sıcaklığı istenen değer (°C).

48 °C 0,5 °C E E

Hot water
temperature
target 3

35 - 70 °C [Automatic 1] ve [Automatic 2] zaman programlarının 3. anahtarlama
zamanı çevrimi için geçerli olan sıcak su sıcaklığı istenen değer (°C).

48 °C 0,5 °C E E

Tab. 7-5 "Hot water temperature, target" menüsündeki parametreler
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7.3.5 Menü: 1 x hot water
[→ Main menu → User → 1x load]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

1 x hot water Off Ayarlanan istenen değere bir kereye mahsus sıcak su hazırlamayı
başlatma [Hot water temperature target 1] zaman sınırlaması olmadan,
ısıtma programlarından bağımsız olarak.

- E E

On

Tab. 7-6 "1 x hot water" menüsündeki parametreler

7.4 Time program
[→ Main menu → Time program]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Party 0 – 360 dak Bu mod ile dahili ısıtma devresinin geçici olarak ısıtma süresinin uzatılması
için tek seferlik bir süre ayarlanabilir.

0 dak 15 dak E E

Absent 0 – 360 dak Bu mod ile geçici ayarlama için tek seferlik bir süre, ayarlanan mevcut
olmama sıcaklığına ayarlanabilir.

0 dak 15 dak E E

Holiday 1. Günün tarihi

-

Son günün tarihi

Dahili ısıtma devresi sürekli (günde 24 h) ayarlanan mevcut olmama
(away) sıcaklığına (parametre [Reduce room temperature]) ayarlar.

Bir takvim fonksiyonu ile bir mevcut olmama süresi girilebilir.

- 1 Gündüz E E

Public holiday 1. Günün tarihi

-

Son günün tarihi

Bir takvim fonksiyonu ile bir mevcudiyet süresi girilebilir.

Bu süre zarfında sadece [Heating circuit auto. 1] ve [Hot water auto. 1]
zaman programları içindeki "Sunday" ayarlarına göre ayarlanır.

- 1 Gündüz E E

Heating circuit
auto. 1

bkz. Böl. 4.3 Bu menüde dahili ısıtma devresi için 1. programı parametrelenebilir. 15
dakikalık bir çözünürlük ile 3 anahtarlama döngüsü ayarlanabilir. Giriş, her
hafta günü için ayrı ayrı mümkündür. Format: (On) hh:mm - hh:mm (Off)

Ayrıca Monday - Friday (Pazartesi - Cuma), Saturday - Sunday (Cumartesi
- Pazar) ve Monday - Sunday (Pazartesi – Pazar) döngüleri
parametrelenebilir.

bkz.
Tab. 4-3

15 dak E E

Heating circuit
auto. 2

bkz. Böl. 4.3 Bu menüde dahili ısıtma devresi için 2. zaman programı parametrelenebilir.
15 dakikalık bir çözünürlük ile 3 anahtarlama döngüsü ayarlanabilir. Giriş,
her hafta günü için ayrı ayrı mümkündür. Format: (On) hh:mm - hh:mm
(Off)

Ayrıca Monday - Friday (Pazartesi - Cuma), Saturday - Sunday (Cumartesi
- Pazar) ve Monday - Sunday (Pazartesi – Pazar) döngüleri
parametrelenebilir.

bkz.
Tab. 4-3

15 dak E E

Hot water
auto. 1

bkz. Böl. 4.3 Bu menüde sıcak su hazırlama için 1. zaman programı parametrelenebilir.
15 dakikalık bir çözünürlük ile 3 anahtarlama döngüsü ayarlanabilir. Giriş,
her hafta günü için ayrı ayrı mümkündür. Format: (On) hh:mm - hh:mm
(Off)

Ayrıca Monday - Friday (Pazartesi - Cuma), Saturday - Sunday (Cumartesi
- Pazar) ve Monday - Sunday (Pazartesi – Pazar) döngüleri
parametrelenebilir.

bkz.
Tab. 4-3

15 dak E E

Hot water
auto. 2

bkz. Böl. 4.3 Bu menüde sıcak su hazırlama için 2. zaman programı parametrelenebilir.
15 dakikalık bir çözünürlük ile 3 anahtarlama döngüsü ayarlanabilir. Giriş,
her hafta günü için ayrı ayrı mümkündür. Format: (On) hh:mm - hh:mm
(Off)

Ayrıca Monday - Friday (Pazartesi - Cuma), Saturday - Sunday (Cumartesi
- Pazar) ve Monday - Sunday (Pazartesi – Pazar) döngüleri
parametrelenebilir.

bkz.
Tab. 4-3

15 dak E E

Circulation
program

bkz. Böl. 4.3 Bu menüde sirkülasyon pompası için bir zaman programı
parametrelenebilir. 15 dakikalık bir çözünürlük ile 3 anahtarlama döngüsü
ayarlanabilir. Giriş, her hafta günü için ayrı ayrı mümkündür. Format: (On)
hh:mm - hh:mm (Off)

Ayrıca Monday - Friday (Pazartesi - Cuma), Saturday - Sunday (Cumartesi
- Pazar) ve Monday - Sunday (Pazartesi – Pazar) döngüleri
parametrelenebilir.

bkz.
Tab. 4-3

15 dak E E
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Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Sound
program

bkz. Böl. 4.3

0 – 3

Bu menüde ısı pompası sessiz işletiminin farklı kademeleri için bir zaman
programı parametrelenebilir. 15 dakikalık bir çözünürlük ile 3 anahtarlama
döngüsü ayarlanabilir. Giriş, her hafta günü için ayrı ayrı mümkündür.
Format: (On) hh:mm - hh:mm (Off)

Ayrıca Monday - Friday (Pazartesi - Cuma), Saturday - Sunday (Cumartesi
- Pazar) ve Monday - Sunday (Pazartesi – Pazar) döngüleri
parametrelenebilir.

Her anahtarlama döngüsüne bir ses kademesi atanabilir (0: Ses azaltma
yok, 1: Min. noise reduction, 2: Med. noise reduction , 3: Max. noise
reduction).

Uyarı: Bu program sadece kurulumu yapan kişi tarafından ayarlanabilir.

0 15 dak N E

Time program
reset

Party Bu menüde, zaman programları fabrika ayarlarına sıfırlanabilir. Bunun için
ilgili zaman programlarını seçin ve ardından seçimi onay simgesi ile
onaylayın.

- - E E
Absent
Holiday
Public holiday
Heating circuit
auto. 1
Heating circuit
auto. 2
Hot water auto.
1
Hot water auto.
2
Circulation
program
Sound program

Tab. 7-7 "Time program" menüsündeki parametreler

7.5 Settings (Ayarlar)
[→ Main menu → Settings]

7.5.1 Menü: Display settings (Gösterge ayarları)
[→ Main menu → Settings → Display]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Language Deutsch Kumanda ünitesindeki gösterge metinlerinin ülke dili - E E

English

Français

Nederlands

Español

Italiano

Português

Lietuvos

Time Saat, saat/dakika formatında. E E
Date Güncel tarih, gün/ay/yıl formatında. Güncel hafta günü tarihe göre otomatik

hesaplanır.
E E

LCD
brightness

10 – 100% Ekranın parlaklığı 80% 10% E E

LCD
illumination
duration

1 - 60 sn Ekranın aydınlatma süresi 30 s 1 s E E

Tab. 7-8 "Display settings" menüsündeki parametreler
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7.5.2 Menü: System (Sistem)
[→ Main menu → Settings → System]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Outdoor unit No selection Isı pompası dış cihazının tipi - - N E
14 kW
16 kW
18 kW

Indoor unit No selection Isı pompası dış cihazının tipi.

Ayar değerinin uyarlanması önemlidir, çünkü cihaz tipleri farklı buz çözme
mantıkları içerir.

- - N E
ETS(H/X)

(B)16P30D
ETS(H/X)

(B)16P50D
Heating
system (*)

Floor heating Isıtma sistemindeki ısı aktarım sistemi.

"Radiator" seçilirse ve yüksek gidiş suyu sıcaklıkları isteniyorsa [Max. feed
temperature] parametresinin 65 °C'ye arttırılması mantıklı olabilir ([→ Main
menu → Configuration → Heating]).

- N E

Convector

Radiator

Pump dT
heating (*)

3 - 10 Dönüş suyu ve gidiş suyu sıcaklığı arasında gerekli sıcaklık farkı. Eğer
ısıtma moduna ısıtma dağıtım sistemlerinin iyi bir işletimi için minimum bir
sıcaklık farkı gerekli ise.

5 1 N E

Pump dT
cooling (*)

3 - 10 Dönüş suyu ve gidiş suyu sıcaklığı arasında gerekli sıcaklık farkı. Eğer
soğutma modunda ısıtma dağıtım sistemlerinin iyi bir işletimi için minimum
bir sıcaklık farkı gerekli ise.

5 1 N E

Glycol (*) No glycol added Elektrik kesintisinde donmaya karşı korumayı sağlamak için su devresine
glikol eklenmesi tavsiye edilir. Sisteme glikol eklendiyse, ayar ünitesi
RoCon+ ayarı ilgili biçimde uyarlanmalıdır.

- N E

Glycol added

HP Power
limitation

20-50 A Sürekli güç sınırlaması, sistemin azami elektrik tüketimini sağlamak için
faydalıdır. Bazı ülkelerde yasalar oda ısıtması ve kullanım suyu hazırlama
için azami elektrik tüketimini sınırlamaktadır.

50 A N E

Pump limit Parametre azami pompa devrini belirlemektedir. Normal koşullar alında
standart ayar DEĞİŞTİRİLMEMELİDİR. Pompa devir sayısı sınırlaması,
akış miktarı minimum akış aralığında ise aşılır. Sınırlandırılmış pompa
devir sayısında oluşan su akışı için pompa karakteristik eğrisine
bakılmalıdır (bkz. Montaj ve bakım kılavuzu Daikin Altherma EHS(X/H))

6 1 N E

0 Sınırlama yok
1 – 4 Çalışma durumundan bağımsız olarak pompa devir sayısının sınırlanması.

Bu ayar ile ısıtma konforu garanti edilemez. Azami pompa devir sayısı şu
şekilde ayara bağlıdır: 1: %90, 2: %75, 3: %65, 4: %55

5 - 8 Pompa devir sayısı sınırlaması, ısıtma veya soğutma talebi söz konusu
değilse. Azami pompa devir sayısı şu şekilde ayara bağlıdır: 5: %90,
6: %75, 7: %65, 8: %55

Tab. 7-9 "System" menüsündeki parametreler

7.5.3 Menü: External heat source (Harici ısı kaynağı)
[→ Main menu → Settings → Ext. source]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Config. ext.
heat source

Sıcak su hazırlama (WW) ve/veya ısıtıcı desteği (HZU) için ek harici ısı
üretecinin mevcut olup olmadığına dair ayar.

- N E

No external heat
generator

Isı pompası tek ısı kaynağıdır

Backup heater
BUH

Opsiyonel ısıtma çubuğu (3N~) boyler haznesine takılı

DHW + heating
support

Alternatif bir ısı üreteci (örn. Backup-Heater 1N~) sıcak su hazırlama ve
ısıtıcı desteğini devralır

Two external
heat generators

Two external heat generators: Alternatif WEZ 1 (örn. Backup-Heater 1N~)
sıcak su hazırlamayı ve alternatif WEZ 2 ısıtıcı desteğini devralır

External power
hot water

1 – 40 kW Sıcak su hazırlama için elektrikli ilave ısıtıcının ısı gücü 3 kW 1 kW N E
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Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

External power
stage 1 (*)

1 – 40 kW Isıtıcı desteği Kademe 1'de elektrikli ilave ısıtıcının ısı gücü

Bkz. EKBUxx ısıtıcı çubuğunun kullanım kılavuzu.

3 kW 1 kW N E

External power
stage 2 (*)

1 – 40 kW Isıtıcı desteği Kademe 2'de elektrikli ilave ısıtıcının ısı gücü

Bkz. EKBUxx ısıtıcı çubuğunun kullanım kılavuzu.

3 kW 1 kW N E

Bivalence
function (*)

İki değerli fonksiyon, bir Backup talebi (oda ısıtma işletimi) nedeniyle
opsiyonel ilave ısıtıcının işletimi için önemlidir.

- N E

Aux. heating
always possible

Backup-Heater'in işletimi daima mümkündür.

Aux. heating T-
biv. dependent

Backup-Heater ancak [Bivalence temperature] parametresinde ayarlanan
sıcaklığın altına inildiğinde serbest bırakılır.

Bivalence
temperature

-15 °C - +35 °C Ayar, [AUX switching function] parametresinde potansiyelsiz AUX
anahtarlama kontağının (değiştirme anahtarlama çıkışı A) tanımlı etki
şeklini etkiler.

Sadece parametre [Bivalence function] = Aux. heating T-biv. ise:

Opsiyonel ilave ısıtıcının oda ısıtmasının desteği için etkinleştirileceği dış
sıcaklık. İki değerli sıcaklık, bir Backup talebi (oda ısıtma işletimi) nedeniyle
opsiyonel ilave ısıtıcının işletimi için önemlidir. Bunun için ısı pompası dış
cihazında entegre sıcaklık sensörünün (TA bilgi değeri) sıcaklığı kullanılır.

0 °C 1 °C N E

Tab. 7-10 "External heat source" menüsündeki parametreler

7.5.4 Menü: Inputs/Outputs (Girişler/çıkışlar)
[→ Main menu → Settings → Inputs/Outputs]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Smart grid SG sinyalinin değerlendirmesi (bkz. Böl. 4.4). - N E
Off Smart Grid fonksiyonu etkin değil, SG sinyali değerlendirilmiyor.

On Enerji tedarik şirketinin sinyaline göre ısı pompası kapatılır (donmaya karşı
koruma fonksiyonu yok) veya daha yüksek sıcaklıklarda işletilir.

Smart grid
mode

Sadece parametre [Smart grid] = On ise:

Bir Smart Grid açma komutunda olası bir istenen sıcaklık artışı için
kullanılır.

- N E

Comfort Sıcak su istenen sıcaklığının 5 K kadar arttırılması

Standard Gidiş suyu istenen sıcaklığının 2 K ve sıcak su istenen sıcaklığının 5 K
kadar arttırılması

Eco Gidiş suyu istenen sıcaklığının 5 K ve sıcak su istenen sıcaklığının 7 K
kadar arttırılması

HT/NT
function

Bir düşük tarife şebeke bağlantısında enerji tedarik şirketi (EVU) tarafından
yüksek tarife için verilen sinyal alındığında hangi ısı kaynaklarının
kapatılacağına dair ayar.

- N E

Inactive Devre dışı (etkisiz)

Switch off
compressor

Soğutma maddesi kompresörü kapatılır

Switch off
compressor +

BUH 

Soğutma maddesi kompresörü ve yedek ısıtma kapatılır

Switch all off Tümü kapatılır (donmaya karşı koruma fonksiyonu yok - bkz. Böl. 4.5.3)

HT/NT contact HT/NT girişinin açma veya kapatma kontağı olarak değerlendirilip
değerlendirilmediğinin belirlenmesi.

- N E

Normally open
contact

Yüksek tarifede anahtarlama kontağı kapalı.

Normally closed
contact

Düşük tarifede anahtarlama kontağı kapalı.
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Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Room
thermostat

Daikin Altherma EHS(X/H) J16 bağlantısına bağlanmış bir oda
termostatının potansiyelsiz kontaklar ile yapılandırılması.

- N E

No Devre dışı

Yes Sadece parametre [Interlink function] = Off ise

RoCon BM2C devre kartındaki J16 fiş bağlantısında ısıtma ve soğutma
anahtarlama kontaklarının değerlendirilmesi (sadece "Standby", "Reduce",
"Summer", "Holiday", "Public holiday" veya "Screed" modları etkin değilse):

▪ Kapalı ısıtma anahtarlama kontağı: Mod "Heating" olarak ayarlanır. Eğer
iki anahtarlama kontağı kapalıysa öncelik.

▪ Kapalı soğutma anahtarlama kontağı: Mod "Cooling" olarak ayarlanır.

Açık kontaklar: Sadece donmaya karşı koruma etkin.
Interlink
function

2 farklı gidiş suyu istenen sıcaklığı ile işletilen sistemler için yapılandırma
(bkz. Böl. 4.4.4).

Olası bir uygulama örn. bir alan ısıtma ve soğutma sisteminde bir HP
convector'un ek olarak dahil edilmesidir.

Ön koşul: Daikin Altherma EHS(X/H) J16 fiş bağlantısına 2 oda termostatı
bağlıdır.

- N E

Off Devre dışı

On RoCon BM2C devre kartındaki J16 fiş bağlantısında ısıtma ve soğutma
anahtarlama kontaklarının değerlendirilmesi.

Soğutma işletiminin sadece "Cooling" modu ayarlanarak etkinleştirilmesi
(bkz. Böl. 4.1).

[Room thermostat] parametre ayarı artık değerlendirilmez.

▪ Açık anahtarlama kontakları: sadece donmaya karşı koruma etkin
▪ Gündüz işletimindeki anahtarlama döngüleri etkin olduğu sırada

"Heating" ve "Automatic 1" / "Automatic 2" modu.

▪ Kapalı ısıtma anahtarlama kontağı = IL1:

▪ [→ Main menu → Configuration → Heating] içindeki parametre
ayarlarına göre normal gidiş suyu istenen sıcaklığına ayarlanır.

▪ Kapalı soğutma anahtarlama kontağı = IL2:

▪ Yüksek gidiş istenen sıcaklığa ayarlanır (normal gidiş istenen sıcaklık
+ parametre değeri [Interlink temperature increase ]). Eğer iki
anahtarlama kontağı kapalıysa öncelik!

▪ "Cooling" modu etkin.

▪ Kapalı ısıtma anahtarlama kontağı = IL1:

▪ [→ Main menu → Configuration → Heating] içindeki parametre
ayarlarına göre normal gidiş suyu istenen sıcaklığına ayarlanır.

▪ Kapalı soğutma anahtarlama kontağı = IL2:

Düşürülmüş gidiş istenen sıcaklığa ayarlanır (normal gidiş istenen sıcaklık
- parametre değeri [Interlink temperature reduction]). Eğer iki anahtarlama
kontağı kapalıysa öncelik

Programmable
output (230 V)

Çok fonksiyonlu çıkışın yapılandırılması (230 V, bağlantı J14): - N E
Inactive Çıkış işlevsizdir.

Heating circuit
request

Toplayıcı pompası – Çıkış, sistemin istenen ısıtma devresi (örn. karıştırıcı
devresi) ısı üretecine bir ısı talebi bildirdiğinde etkinleşir.

Circulation
request

Sirkülasyon pompası – Çıkış, parametrelemeye göre ya sirkülasyon
pompasının zaman programından sonra ya da sıcak su hazırlama zaman
programından sonra etkinleşir (bkz. Böl. 4.3).

Direct heating
circuit request

Takviye pompası – Çıkış, ısı üretecinin doğrudan ısıtma devresi için bir ısı
talebi mevcutsa etkinleşir.

Func. burner
blocking
contact

Resistance
values

Anahtarlama kontağı EXT (J8)'in işlevselliğinin seçimi (bkz. Böl. 4.1) - N E

Burner blocking
contact
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Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

AUX switching
function

Ayar, potansiyelsiz AUX anahtarlama kontağı için anahtarlama koşullarını
tayin eder (anahtarlama çıkışı A değişimi, bkz. Böl. 4.4.4).

- N E

Inactive Fonksiyon devre dışı.

AUX anahtarlama kontağı anahtarlanır:
Switching

threshold TDHW
(AUX)

Boyler sıcaklığı (Tdhw) ≥ parametre değeri [Switching threshold TDHW
(AUX)] ise.

Heating/cooling
request

Soğutma veya ısıtma talebi mevcutsa.

BUH request Backup-Heater'de (EKBUxx) bir sıcak suyu talebi mevcutsa veya ısıtıcı
desteği için yapılandırılan Backup-Heater talep ediliyorsa.

Error Bir hata mevcutsa

TVBH > 60 °C Sensör değeri (TVBH) > 60 °C ise.

Outside
temperature

Dış sıcaklık < Parametre değeri [Bivalence temperature] ise. (Isı pompası
çalışmaya devam ediyor = paralel iki değerli işletim)

Outside temp. +
DHW/heating

Dış sıcaklık < Parametre değeri [Bivalence temperature] ise + bir ısıtma
talebi veya bir sıcak su talebi mevcutsa. (Isı pompası çalışmaya devam
etmiyor = alternatif iki değerli işletim)

DHW request Bir sıcak su talebi mevcutsa.

Outside
temperature +

heating

Dış sıcaklık < parametre değeri [Bivalence temperature] + ısı talebi "oda
ısıtması" ise (sıcak su talebi için değil). Isı pompası [Bivalence
temperature] parametresinde ayarlanan değerin altında artık oda ısıtma
modunda çalışmaz - artık sadece su sıcak su modunda.

Kullanım: Isıtma kazanı, Daikin Altherma EHS(X/H) basınçsız boyler
suyunu doğrudan ısıtacak şekilde hidrolik olarak bağlanmışsa alternatif
oda ısıtması iki değerli işletimi (güneş enerjisi bağlantıları üzerinden
bağlantı).

Multi-oil Dış sıcaklık < parametre değeri [Bivalence temperature] + ısı talebi "oda
ısıtması" ise (sıcak su talebi için değil). Isı pompası [Bivalence
temperature] parametresinde ayarlanan değerin altında artık oda ısıtma
modunda çalışmaz - artık sadece su sıcak su modunda.

Kullanım: Isıtma kazanı, ısı pompası gidişine hidrolik bağlanmışsa
alternatif oda ısıtması iki değerli işletim. Bu uygulama türü için Daikin
Altherma EHS(X/H)'de donmaya karşı koruma fonksiyonu devre dışı
bırakılmalıdır (parametre [Frost protection temperature] = Off).

Cooling mode Isı pompası "Cooling" modunda bulunuyorsa.

AUX wait time 0-600 s AUX anahtarlama kontağı (A) ancak anahtarlama koşulu (bkz. parametre
[AUX switching function]) ayarlanan süreden uzun süre mevcut ise
gecikmeli anahtarlar.

120 s 5 s N E

Switching
threshold
TDHW (AUX)

20 – 85 °C AUX anahtarlama kontağı için boyler sıcaklığı anahtarlama eşiği (Tdhw)
(bkz. parametre [AUX switching function]).

50 °C 1 °C N E

Tab. 7-11 "Inputs/Outputs" menüsündeki parametreler

7.5.5 Menü: Intelligent Storage Management
[→ Main menu → Settings → ISM]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Continuous
heating

Fonksiyon, evaporatörün buzunun çözdürülmesi esnasında da kesintisiz
ısıtmayı sağlar. Böylece hızlı tepki veren ısıtma sistemlerinde (örn.
konvektörler) de yüksek konfor sağlanabilir.

- N E

Off Kesintisiz ısıtma yok

On Kesintisiz ısıtma. Isıtma ısısı, kompresör buz çözme işlemi sırasında
boylerden alınır.

Heating
support (HZU)

Asgari sıcaklığın altına inildiğinde sıcak su boylerinden ısıtma desteği (bkz.
Böl. 4.4 ve parametre [Heating support hysteresis]).

- N E

Off Isıtıcı desteği yok

On Isıtıcı desteği fonksiyonu aktif
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Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Heating
support power

3 – 40 kW Ayar, ısıtıcı desteğinin gücünü sınırlar. 15 kW 1 kW N E

Heating
support
hysteresis

2 - 15 Sadece parametre [Heating support (HZU)] = On ise.

Isıtıcı desteği etkinleşir, eğer

Tdhw > THZUmin + 4 K ve Tdhw > [Feed temperature, target] + 1 K.

Isıtıcı desteği devre dışı bırakılır, eğer

Tdhw < THZUmin veya Tdhw < [Feed temperature, target].

THZUmin = Şu anda etkin sıcak su istenen sıcaklık [Feed temperature,
target] + ayarlanan parametre değeri [Heating support hysteresis ].

Tdhw = Güncel sıcak su boyleri sıcaklığı

[Feed temperature, target] = Şu anda etkin istenen gidiş sıcaklığı (bkz.
Böl. 4.5)

5 1 N E

Heating
support max.
temp.

5 - 85 °C Ayar, ısıtıcı desteği fonksiyonu etkinken gidiş suyu istenen sıcaklığını (tV,

BH'de ölçülmüştür) sınırlandırır.
60 °C 1 °C N E

Min. pump
power

40 - 80% Pompa işletimi için alt sınır. Sadece ısıtıcı desteği etkin ise veya ısı, harici
bir ısı kaynağı tarafından üretiliyorsa kullanılır. Normal işletimde pompa,
parametre [Pump limit] uyarınca ayarlanır, bkz. Böl. 7.5.2.

50% 1% N E

Max. pump
power

60 - 80% Pompa işletimi için üst sınır. Sadece ısıtıcı desteği etkin ise veya ısı, harici
bir ısı kaynağı tarafından üretiliyorsa kullanılır. Normal işletimde pompa,
parametre [Pump limit] uyarınca ayarlanır, bkz. Böl. 7.5.2.

80% 1% N E

Tab. 7-12 "Intelligent Storage Mgmt" menüsündeki parametreler

7.6 Configuration
[→ Main menu → Configuration]

7.6.1 Menü: Sensors (Sensörler)
[→ Main menu → Configuration → Sensors]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Outside
temperature
sensor (*)

Integrated
sensor

Gidiş suyu istenen sıcaklıklarının tespit edilmesi için dış cihaza entegre
sensörün veya opsiyonel bir dış sıcaklık sensörünün kullanılıp
kullanılmayacağı seçimi

- N E

Optional sensor

Hot water
sensor

Sıcak su hazırlama yapılandırması: - N E
Inactive Sıcak su hazırlama için fonksiyon yok.

Sensor Sıcak su hazırlama fonksiyonu etkinleştirildi. Sıcak su hazırlama için bir
boyler sıcaklık sensörü değerlendiriliyor (hiçbir boyler sıcaklık sensörü
bağlanmamışsa bir hata mesajı oluşturulur).

Thermostat Sıcak su hazırlama fonksiyonu etkinleştirildi. Sıcak su hazırlama için bir
termostat şalteri (açık/kapalı) değerlendirilir; burada "Açık terminaller"
"İhtiyaç yok" olarak değerlendirilir.

Water
pressure
sensor

Sistemin su basıncının tespiti için sensör konfigürasyonu. - N E
Off Sensör değerlendirmesi yok

On Sensör değerlendirmesi etkinleştirilmiş (Basınç sensörü bağlanmamışsa
bir hata mesajı oluşturulur.)

Outside
temperature
correction

-5,0 - +5,0 K Ayar için önemli dış sıcaklık ölçüm değeri için bireysel uyarlama. 0,0 K 0,1 K N E

Water
pressure, min.

0,1 - 5,0 bar Minimum su basıncını tanımlar.

Basınç denetleyici fonksiyonu (sadece basınç sensörü etkin iken, [Water
pressure sensor] = On): Ölçülen değer ayarlanan değerin altına inerse,
Daikin Altherma EHS(X/H) kapatılır ve bir hata mesajı oluşturulur.

0,5 bar 0,1 bar N E

Water
pressure, max.

0,1 - 5,0 bar Maksimum su basıncını tanımlar.

Basınç denetleyici fonksiyonu (sadece basınç sensörü etkin iken, [Water
pressure sensor] = On): Ölçülen değer ayarlanan değeri aşarsa, bir uyarı
mesajı oluşturulur.

3,0 bar 0,1 bar N E
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Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Water
pressure,
target

0,1 - 5,0 bar Nominal su basıncını tanımlar.

Basınç denetleyici fonksiyonu (sadece basınç sensörü etkin iken, [Water
pressure sensor] = On): Ölçülen değer, [Maximum pressure loss]
parametresinde ayarlanan değerin altına, ayarlanan değerden fazla inerse,
bir uyarı mesajı oluşturulur.

0,9 bar 0,1 bar N E

Maximum
pressure loss

0,1 - 5,0 bar Isıtma sistemindeki maksimum kabul edilebilen basınç kaybını tanımlar.

Basınç denetleyici fonksiyonu (sadece basınç sensörü etkin iken, [Water
pressure sensor] = On): Ölçülen değer, [Water pressure, target]
parametresinde ayarlanan değerin altına, ayarlanan değerden fazla inerse,
bir uyarı mesajı oluşturulur.

0,5 bar 0,1 bar N E

Tab. 7-13 "Sensors" menüsündeki parametreler

7.6.2 Menü: Heating circuit configuration (Isıtma devresi yapılandırması)
[→ Main menu → Configuration → HC config]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Weather-
compensated

Nominal gidiş sıcaklığının oluşturulmasına yönelik yöntem seçimi. - N E
Feed

temperature,
fixed

Feed temperature, fixed: Sabit gidiş değerinin ayarlanması (işletim şekline
göre)

Weather-
compensated

Weather-compensated: Isıtma eğrisi doğrultusunda hava durumuna bağlı
ayarlama.

Frost
protection
temperature

Off Isıtma devresinde donmaya karşı koruma yok 0 °C 1 °C E E
-15 - 5 °C Dış sıcaklık ayarlanan değerin altına düşerse sistem donmaya karşı

koruma işletimine geçer (pompaları devreye alma). Fonksiyon, dış sıcaklık
ayarlanan değerin +1 K üzerine çıktığında sonlanır.

Building
insulation

Off Bina yalıtım standartlarının ayarı. Böylece ortalaması alınan dış sıcaklığa
ve ısıtma eğrisi ve ısıtma süreleri otomatik uyarlamalarına etki edilir.

- E E

low

Normal

Good

Very good

Switch temp.
heating circuit

Soğutma işletiminin otomatik etkinleştirilmesi. 1 °C N E
Off Devre dışı

10 - 40 °C Dış sıcaklık ayarlanan değeri aşarsa "Cooling" moduna ayarlanır. Dış
sıcaklık ayarlanan değerin 2 K altına düşerse otomatik olarak önceden
etkinleştirilen moda geri geçilir

Tab. 7-14 "Heating circuit config." menüsündeki parametreler

7.6.3 Menü: Heating (Isıtma)
[→ Main menu → Configuration → Heating]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Heat limit,
heating mode

Off Isıtma modunun otomatik yaz kapatmasını ayarlama. Regülatör tarafından
ölçülen ve ortalaması alınan dış sıcaklık ayarlanan değerin 1 K üzerine
çıkarsa ısıtma devresi kapatılır. Dış sıcaklık ayarlanan ısıtma sınırının
altına düşerse ısıtma tekrar serbest bırakılır.

19 °C 1 K E E
10 – 40 °C

Heat limit,
reducing mode

Off Düşürme süresi sırasında ısıtma devresini "kapatmak" için ısıtma sınırını
ayarlama (işleyiş şekli, parametre [Heat limit, heating mode] gibi).

10 °C 1 K E E
10 – 40 °C

Heating curve 0,0 - 3,0 Sadece parametre [Weather-compensated] = Weather-compensated ise:

Isıtma eğrisinin ayarı. Isıtma eğrisi, ısıtma devresi gidiş suyu istenen
sıcaklığının dış sıcaklığa bağlılığını yansıtır (bkz. Böl. 4.5).

0,5 0,1 E E

Feed
temperature,
overshoot (*)

0 - 4 Bu fonksiyon, kompresör durdurulmadan önce su sıcaklığının istenen gidiş
suyu sıcaklığının üzerine ne kadar çıkabileceğini belirler. Kompresör, gidiş
suyu sıcaklığı istenen gidiş suyu sıcaklığın altına düştüğünde tekrar
devreye girer. Bu fonksiyon SADECE ısıtma modu için geçerlidir.

3 1 N E
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Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Feed
temperature,
heating mode

20 - 90 °C Sadece parametre [Weather-compensated] = Weather-compensated ise

Şu modlarda ısıtma süresince ısıtma devresi için gidiş suyu istenen
sıcaklık ayarı: "Automatic 1", "Automatic 2", "Heating".

40 °C 1 °C E E

Feed
temperature,
reducing mode

10 - 90 °C Sadece parametre [Weather-compensated] = Weather-compensated ise

Şu modlarda düşürme süresince ısıtma devresi için gidiş suyu istenen
sıcaklık ayarı: "Automatic 1", "Automatic 2", "Heating".

10 °C 1 °C E E

Max. feed
temperature

20 - 90 °C Ayar ısıtıcı destekleme fonksiyonu etkinken gidiş suyu sıcaklığını (tV2'de
ölçülmüştür) sınırlandırır.

Isıtma devresinin tespit edilen gidiş suyu nominal sıcaklığı burada
ayarlanan maksimum değere sınırlandırılır.

Opsiyonel bağlı, karma ısıtma devresi, ısı üretecinin daha yüksek
sıcaklıkta olmasını talep ederse, bu dikkate alınır. Böylece ısı üretecinin
dahili sirkülasyon pompası daima bu açıkken çalışır. Doğrudan ısıtma
devresi bir zemin ısıtması besliyorsa düz zemin döşemesinin aşırı
ısınmasını önlemek için bir mekanik sıcaklık sınırlayıcısı takılmalıdır.

80 °C 1 °C N E

Min. feed
temperature

10 - 90 °C Isıtma devresinin tespit edilen gidiş suyu istenen sıcaklığı burada
ayarlanan minimum değere sınırlanır.

10 °C 1 °C N E

Room
influence

Sadece bağlı ve ısıtma devresine atanmış oda regülatörü:

EHS157034 tarafından ölçülen oda sıcaklığının güncel istenen değerden
(bkz. Böl. 4.2) sapmasının, gidiş suyu sıcaklığına hangi etkilere sahip
olduğunun ayarı.

1 K E E

Off Sadece hava durumuna bağlı gidiş suyu sıcaklığı ayarı

0K Sadece hava durumuna bağlı gidiş suyu sıcaklığı ayarı, fakat dahili
sirkülasyon pompası bir ısı talebinden sonra düşürme süresi içinde sonraki
ısıtma çevrimine kadar çalışır.

1 – 20 K Ayarlanan faktör kadar gidiş suyu istenen sıcaklığının düzeltilmesini (ısıtma
eğrisinin paralel kaydırılması) sağlar. Ölçülen sıcaklık istenen değerin 2 K
altındaysa gidiş suyu istenen sıcaklığı ayarlanan değerin 2 katı kadar
çıkarılır.

Room sensor
adaptation

-5 - +5 K Sadece bağlı ve ısıtma devresine atanmış oda regülatöründe.

Önemli oda sıcaklığının ayarlanması için özel uyarlama.

EHS157034 tarafından ölçülen oda sıcaklığının, bu odanın dinlenme
alanındaki gerçek sıcaklığa karşı sistematik sapma gösterdiği tespit
edilirse, ölçülen değer ayarlanan değer kadar düzeltilebilir.

0,0 K 1 K E E

Heating curve
adaptation

Fonksiyon sadece bağlı ve ısıtma devresine atanmış oda regülatöründe
yürütülebilir:

- N E

Off Devre dışı

On Aktif = Tek seferlik otomatik ısıtma eğrisi adaptasyonu başlatma.

Önkoşullar:

▪ Dış sıcaklık < 8 °C
▪ Mod ayarı: "Automatic 1" veya "Automatic 2"
▪ Düşürme fazının süresi en az 6 saat

Fonksiyon: Düşürme süresinin başlangıcında güncel oda sıcaklığı istenen
değer olarak sonraki 4 saat için ayarlanır. Isıtma eğrisi, ayar ünitesi
tarafından, bu oda sıcaklığını korumak için gerekli olan gidiş suyu istenen
sıcaklıklarından tespit edilir.

Otomatik ısıtma eğrisi adaptasyonu kesilirse fonksiyon sonraki gün
başarıyla yürütülene kadar veya sonlandırılana kadar mola verir
(Parametreyi "Off" ye ayarlama veya güncel modu değiştirme).

Otomatik ısıtma eğrisi adaptasyonu sırasında sıcak su hazırlama ve ısıtma
optimizasyonu engellenir.

Interlink
temperature
increase 

1 - 50 K Sadece parametre [Interlink function] = On ise:

Gidiş suyu istenen sıcaklığı, soğutma RT anahtarlama kontağı kapalı iken
ayarlanan değer kadar yükseltilir. Örn. HP convertor talebi üzerine.

5 K 1 K N E
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Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Comfort
heating

Isı pompası çok düşük dış sıcaklıklarda ısıtma ihtiyacını karşılayamıyorsa
boylerden ısı alınır ve oda ısıtması için kullanılır (bkz. Böl. 4.5.4)

N E

Off Ancak ısıtma ihtiyacı karşılanmadığında boyler sıcaklığı arttırılır. Sıcaklık
arttırma için gerekli olan sürede kısa süreli konfor kayıpları meydana
gelebilir.

On İlgili dış sıcaklıklarda boyler sıcaklığı daima, sıcak su ihtiyacı için ayarlanan
boyler sıcaklığı üzerine çıkarılır. Isı pompasının elektrik tüketimi artabilir.

Tab. 7-15 "Heating" menüsündeki parametreler

7.6.4 Menü: Cooling (Soğutma)
[→ Main menu → Configuration → Cooling]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Target flow
cooling, start

5 - 25 °C Sadece parametre [Weather-compensated] = Weather-compensated ise:

Soğutma modunun başlatılması sırasında soğutma gidiş istenen sıcaklık
ayarı (dış sıcaklık = parametre [Start cooling outside temp.])

18 °C 1 °C E E

Target flow
cooling, max.

5 - 25 °C Sadece parametre [Weather-compensated] = Weather-compensated ise:

Minimum soğutma gidiş suyu istenen sıcaklığının ayarlanması. Bu, dış
sıcaklıktan itibaren (parametre [Max. cooling outside temp.]) sabit tutulur.

8 °C 1 °C E E

Start cooling
outside temp.

15 - 45 °C Sadece parametre [Weather-compensated] = Weather-compensated ise:

Soğutma modunun azami soğutma gidiş istenen sıcaklık [Target flow
cooling, start] ile başladığı dış sıcaklık ayarı (ayar koşulu: "Cooling" modu).

24 °C 1 °C E E

Max. cooling
outside temp.

20 - 45 °C Sadece parametre [Weather-compensated] = Weather-compensated ise:

En düşük soğutma gidiş istenen sıcaklığın [Target flow cooling, max.]
öngörüldüğü dış sıcaklık ayarı (ayar koşulu: "Cooling" modu).

35 °C 1 °C E E

Feed
temperature
lower limit

5 - 25 °C Soğutma gidiş suyu istenen sıcaklığının mutlak alt sınır ayarı.
Sınırlandırma, diğer parametre ayarlarından düşük bir soğutma gidiş suyu
istenen sıcaklığı tespit edilirse etki eder.

Sisteme opsiyonel donmaya karşı koruma valfları takılı ise, parametre
[Feed temperature lower limit] 7 °C'nin altına ayarlanmamalıdır.

18 °C 1 °C N E

Feed
temperature,
cooling mode

8 - 30 °C Sadece parametre [Weather-compensated] = Feed temperature, fixed ise:

Soğutma işletimi etkinken soğuma gidiş suyu istenen sıcaklığı (sabit değer)
ayarı.

18 °C 1 °C E E

Cooling
setpoint
correction

-5,0 - +5,0 K Ayarlanan değer kadar soğutma karakteristik eğrisinin paralel kaydırılması. 0,0 K 1 K N E

Interlink
temperature
reduction

1 - 50 K Sadece parametre [Interlink function] = On ise:

Soğutma gidiş istenen sıcaklık, RT anahtarlama kontağı "Soğutma" kapalı
iken ayarlanan değer kadar düşürülür (bkz. parametre [Interlink function]).
Örn. HP convertor talebi üzerine.

5 K 1 K N E

Tab. 7-16 "Cooling" menüsündeki parametreler

7.6.5 Menü: Hot water
[→ Main menu → Configuration → DHW]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Max. hot water
loading time

10 – 240 dak Bir sıcak su hazırlama çevriminin maksimum süre ayarı. Ardından güncel
sıcak su sıcaklığı [Hot water temperature target 1] parametresinde
ayarlanan istenen değere ulaşamazsa sıcak su hazırlama iptali.

60 dak 10 dak N E

Hot water
blocking time

0 – 180 dak Sıcak su hazırlama çevriminin tamamlanması veya kesilmesinden sonra
engelleme süresi ayarı. Yeniden sıcak su hazırlama talebi en erken bu
engelleme süresi sonlandıktan sonra işlenir.

30 dak 10 dak N E

Hot water
hysteresis

2 - 20 K Sıcak su dolumu anahtarlama eşiği

Sıcak su dolumu için ısı pompası devreye girmeden önce, sıcak su
boylerindeki sıcaklığın şu anda geçerli sıcak su istenen sıcaklığa [Hot
water temperature, target] göre düşebileceği sıcaklık farkı ayarı.

7 K 1 K E E
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Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Wait time ext.
heat generator

20 - 95 dak Gecikme süresi, ek ısı üretecinin ısı pompasını sıcak su dolumu sırasında
ne zamandan itibaren destekleyebileceği ile ilgili (bkz. Böl. 4.5).

50 dak 1 dak E E

Solar function Bağlı bir güneş enerjisi sisteminin verimini arttırmak için sıcak su boyleri
istenen sıcaklığın düşürülmesine yarar. Sıcak su sıcaklığının istenen
değeri burada dış sıcaklığa bağlı olarak ve güvenlik fonksiyonlarına uyarak
ayarlanır. Ayrıca aşağıdaki parametreler belirlenir: Sıcak su histerezis =
5K; Bina yalıtımı = Normal

- E E

Off Devre dışı

On Etkin, eğer ayrıca EXT anahtarlama kontağı (J8) kapalı ise

Circulation
pump control

Sirkülasyon pompasının kumanda edilmesine yönelik ayar. Fransa'da
kullanılmasına izin verilmemektedir!

- E E

Off Opsiyonel sirkülasyon pompası, etkin zamanlama programıyla senkron
olarak sıcak su hazırlama için kumanda edilir.

On Opsiyonel sirkülasyon pompası zamanlama programına [Circulation
program] göre kumanda edilir.

Circulation
pump interval

Opsiyonel sirkülasyon pompası için aralık kumandası ayarı. Fransa'da
kullanılmasına izin verilmemektedir!

Off 1 dak E E

Off Devre dışı. Sirkülasyon pompası, atanan zamanlama programı serbest
bırakma süreleri (parametre [Circulation pump control]) sırasında sürekli
çalışır.

1 – 15 dak Sirkülasyon pompası taktlı çalışır (takt oranı: pompa çalışma süresi = Her
15 dak için ayar değeri).

Anti-legionella
day

Sıcak su boylerinin termal dezenfekte edilmesine yönelik gün ayarı. Off - E E
Off Termal dezenfeksiyon yok

Monday

...

Sunday

Termal dezenfeksiyon günü

Daily Günlük termal dezenfeksiyon
Anti-legionella
start time

00:00 - 23:45 Sıcak su boylerinin termal dezenfeksiyonun başlangıç süresinin ayarı
(format ss.dd).

03:30 15 dak N E

Anti-legionella
temperature

60 - 70 °C Sıcak su boylerinin termal dezenfeksiyonu sırasında sıcak su istenen
sıcaklığının ayarı.

65 °C 1 °C N E

Tab. 7-17 "Hot water" menüsündeki parametreler
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7.6.6 Menü: Additional programs (İlave programlar)
[→ Main menu → Configuration → Addition]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Relay test Test amaçları doğrultusunda münferit rölelerin manuel etkinleştirilmesi.
Döner düğme ile bu parametre onaylandıktan sonra ekranda 1- 9 rölelerin
listesi seçim kutucuklarıyla gösterilir. Bir rölenin döner düğme ile seçimi ve
onaylanmasında seçim kutucuğuna bir tik atılır ve ilgili röle etkinleştirilir.
Çoklu seçim mümkündür.

- - N E

Output J1 Çıkış J1 (dahili kalorifer sirkülasyon pompası), pompa çıkışı
Output J14 Çıkış J14 (sirkülasyon pompası), karıştırıcı "Açık"
Output J2
contact A

Kontak A çıkış J2'de (değiştirme valfı 3UVB1), karıştırıcı "Kapalı"

Output J2
contact B

Kontak B çıkış J2'de (değiştirme valfı 3UVB1)

Output J12 3UV
DHW open

Çıkış J12, değiştirme valfı 3UV DHW "Kapalı"

Output J12 3UV
DHW closed

Çıkış J12, değiştirme valfı 3UV DHW "Açık"

Connection J3
N/O contact B

Bağlantı J3 (potansiyelsiz röle: Kapatıcı B-B1) - AUX

Connec. J3
changeover
contact A

Bağlantı J3 (potansiyelsiz röle: Değiştirici A-A1/A-A2) - AUX

Output J10 Çıkış J10 (elektrik beslemesi A1P)
Output J17 relay

K2
Çıkış J17 (Pin 3) - Röle K2 (RTX-EHS) Çıkış XBUH1 T2

Output J17 relay
K1

Çıkış J17 (Pin 2) - Röle K1 (RTX-EHS) Çıkış XBUH1 T3

Output J17 relay
K3

Çıkış J17 (Pin 4) - Röle K3 (RTX-EHS) Çıkış XBUH1 T1

Ventilation
function

Daikin Altherma EHS(X/H)'in otomatik havalandırılmasının ve bağlı ısıtma
devresinin etkinleştirilmesi.

- N E

Off Devre dışı

On Hava alma fonksiyonunun başlatılması

Screed Düz zemin döşemesi kurutma fonksiyonu - N E
Off Devre dışı

On Gidiş suyu istenen sıcaklık ayarlanan [Screed program] göre ayarlanır. Düz
zemin döşeme fonksiyonunun etkinleştirildiği gün, düz zemin döşemesi
programının çalıştırılma süresine dahil edilmez. İlk gün, gün dönümünde
saat 00.00'da başlar. Etkinleştirme gününde kalan süresi için ilk program
gününün gidiş suyu istenen sıcaklığı ile ısıtılır (bkz. Böl. 4.5.7).

Screed
program

Her ısıtma
gününde 10 -

70 °C

Düz zemin döşeme ısıtmasının işleyiş programının ayarı. Maksimum
28 günlük bir süre için her gün özel bir gidiş suyu istenen sıcaklığı
ayarlanabilir. Zemin döşeme programının sonu "Off" istenen değer ayarlı 1.
gün ile tanımlanır (bkz. Böl. 4.5.7).

bkz.
Böl. 4.5.7

1 °C N E

Tab. 7-18 "Additional programs" menüsündeki parametreler
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7.7 Info (Bilgi)
[→ Main menu → Information]

7.7.1 Overview
[→ Main menu → Information → Overview]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Mode No request Isıtma pompasının güncel modu. - - S S
Heating
Cooling

Domestic hot
water

preparation
Defrost

External
request

Harici talep: - - S S
No external

mode
Isı pompası normal işletimde çalışıyor.

Low rate Enerji tedarik şirketi fonksiyonu HT/NT etkin ve düşük tarife.
High rate Enerji tedarik şirketi fonksiyonu HT/NT etkin ve yüksek tarife.

SGN Enerji tedarik şirketi fonksiyonu Smart gridetkin, normal mod
SG1 Enerji tedarik şirketi fonksiyonu Smart grid etkin, Atma: ısı pompası modu

yok, donmaya karşı koruma fonksiyonu yok.
SG2 Enerji tedarik şirketi fonksiyonu Smart grid etkin, açma önerisi, daha

yüksek istenen sıcaklıklarla işletim, ucuz elektrik.
SG3 Enerji tedarik şirketi fonksiyonu Smart grid etkin, açma komutu ve 70 °C'de

boyler dolumu, ucuz elektrik
Room
thermostat/
Interlink

Room thermostat (Oda termostatı) / Interlink: - - S S
Off Eğer [Interlink function] = On ise: sadece donmaya karşı koruma; aksi

takdirde: Off
Request Eğer [Room thermostat] ise = Yes

No heat request Eğer [Room thermostat] ise = Yes
IL1 Eğer [Interlink function] = On ise: Normal gidiş istenen sıcaklık
IL2 Eğer [Interlink function] = On ise: Isıtma modunda yüksek gidiş istenen

sıcaklık, soğutma modunda düşük gidiş istenen sıcaklık
Quiet mode Sessiz işletim durumu - - S S
Heating
support

Off Isıtıcı desteğinin durumu - - S S
On

Status, heat
circulation
pump

Off Dahili kalorifer sirkülasyon pompasının durumu (on/off) (açık/kapalı) - - S S
On

PWM pump 25 - 100% Dahili kalorifer sirkülasyon pompası gücü - - S S
BUH current
output

- Opsiyonel Backup-Heater'in güncel gücü (kW) - - S S

3UVB1
position

- 3 yollu karıştırma vanasının 3UVB1 güncel pozisyonu % cinsinden
gösterilir

- 1% S S

3UVDHW
position

- 3 yollu karıştırma vanasının 3UV DHW güncel pozisyonu % cinsinden
gösterilir.

- 1% S S

Heat generator
type

- Isı üretecinin yapılandırılmış tipi gösterilir. - - S S

Software no.
B1/U1

- Kumanda ünitesinin yazılımı ve versiyonu gösterilir. - - S S

Software no.
controller

- Kontrol devre kartının yazılım numarası ve versiyonu gösterilir. - - S S

Glycol No glycol added Isıtma devresinde glikol yok
Glycol added Isıtma devresinde glikol mevcut

Tab. 7-19 "Overview" menüsündeki parametreler
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7.7.2 Values (Değerler)
[→ Main menu → Information → Values]

Parametre Birim Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Feed
temperature,
current

°C Isı üretecinin (tV1) güncel gidiş suyu sıcaklığı °C olarak gösterilir. - 1 °C S S

Feed
temperature,
target

°C Isı üretecinin güncel istenen sıcaklığı °C olarak gösterilir. - 0,1 °C S S

Average
outside
temperature

°C Güncel dış sıcaklık °C olarak gösterilir. 0,1 °C S S

Hot water
temperature,
current

°C Sıcak su boylerinin güncel sıcaklığı °C olarak gösterilir. Sıcak su
fonksiyonu etkinleştirilmemişse "----" gösterilir.

- 0,1 °C S S

Hot water
temperature,
target

°C Sıcak su hazırlama için güncel istenen sıcaklık °C olarak gösterilir. Sıcak
su fonksiyonu etkinleştirilmemişse "----" gösterilir. Güncel değer burada
daima bu sıcak su devresine özel tüm talepler için azami değerdir.

- 0,1 °C S S

Return flow
temperature

°C Isı üretecinin güncel dönüş suyu sıcaklığı °C olarak gösterilir. Isı üreteciye
uygun herhangi bir sensör bağlanmamışsa "----" gösterilir.

- 0,1 °C S S

Feed
temperature
HC current

°C Doğrudan ısıtma devresinin sıcaklığı °C olarak (tV2 ısıtıcı desteği etkinken,
aksi halde tV1) gösterilir.

- 0,1 °C S S

Feed
temperature
HC target

°C Doğrudan ısıtma devresinin (gidiş suyu) istenen sıcaklığı °C olarak
gösterilir.

- 0,1 °C S S

Feed
temperature
PHX

°C Dış cihazdaki ısı üretecinin güncel gidiş suyu sıcaklığı gösterilir. - 0,1 °C S S

Feed
temperature
BUH

°C Opsiyonel Backup-Heater ısı üretecinin güncel gidiş suyu sıcaklığı
gösterilir.

- 0,1 °C S S

Outdoor
temperature
(optional)

°C Opsiyonel dış sıcaklık sensörü tarafından ölçülen güncel dış sıcaklık
gösterilir.

- 0,1 °C S S

Refrigerant
temperature

°C Dış cihazın güncel soğutma maddesi sıcaklığı gösterilir (sıvı). - 0,1 °C S S

Volume flow l/h Güncel su taraflı hacim akışının filtrelenen değeri gösterilir.

Glikol eklenip dahili akış şalteri etkin ise, 0 l/h gösterilir.

- 1 l/h S S

Water
pressure

bar Güncel su basıncı gösterilir. - 0,1 bar S S

Tab. 7-20 "Values" menüsündeki parametreler

BİLGİ
Cihaz tipine, sistem yapılandırmasına ve cihaz yazılımının
durumuna bağlı olarak münferit olarak listelenen bilgi
parametreleri gösterilemez veya başka bir parametre
düzleminde görüntülenebilir.

7.7.3 Su basıncı
[→ Main menu → Information → Pressure]

Parametre Birim Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Water
pressure

bar Güncel su basıncı bar cinsinden gösterilir. - 0,1 bar S S

Tab. 7-21 "Water pressure" menüsündeki parametreler
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7.8 Error
[→ Main menu → Error]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Emergency Backup-Heater veya diğer harici ısı üreteci aracılığıyla acil durum ısıtması. - E E
Yes Hata durumunda otomatik olarak acil mod etkinleşir.

No Hata durumunda acil mod sadece manuel etkinleştirme ile.

Manual
operation
status

Inactive Sabit gidiş suyu sıcaklık ayarının etkinleştirilmesi (teşhis amaçları için). - E E

Active

Temperature,
manual
operation

20 - 80 °C Manuel mod için istenen gidiş suyu sıcaklığı. 50 °C - E E

Tab. 7-22 "Error" menüsündeki parametreler

7.9 Terminal
[→ Main menu → Terminal]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Terminal
address

Off Sistem erişimi için kumanda parçasının terminal tanım kodunu ayarlayın.
Ayarlanan değer tüm sistemde benzersiz olmalıdır. Bu parametrenin döner
düğme ile onaylanması ayar ünitesinin yeniden başlatılmasını sağlar.

"Off" haricindeki tüm ayarlar kumanda parçasının kullanıcısını, terminal
fonksiyonunu etkinleştirmeye ve böylece tüm RoCon sistem bileşenlerini
geçerli bir cihaz tanım kodu ile kullanmaya yetkili kılar.

Off 1 N E
0 - 9

Bus scan Off Fonksiyon yok Off - E E
On Ayar ünitesi hangi RoCon cihazların CAN veri yolu hatları üzerinden

sisteme bağlı olduğunu kontrol eder. Tespit edilen cihazlar [→ Main menu
→ Terminal] menüsünde tip ve veri yolu tanım kodu ile gösterilir (Örnek:
MM#8 = Bus kodu 8 olan karıştırıcı modülü).

Controller
BM1/BE1 #X

Sadece tespit edilen cihazda: Aktivasyon X bus kodlu ısı üretecine
anahtarlıyor (bkz. Böl. 4.8, Parametre [Bus ID heat generator]).

-

Mixer #X Sadece tespit edilen cihazda: Aktivasyon X bus kodlu karıştırıcı modüle
anahtarlıyor (bkz. Böl. 4.8, Parametre [Heating circuit assignment]).

- E E

Tab. 7-23 "Terminal" menüsündeki parametreler

7.10 Statistic (İstatistik)
[→ Main menu → Statistics]

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Energy HP,
cooling

- Soğutma işletimi için ısı pompasının verilen ısı miktarı kWh cinsinden
gösterilir (aylık).

- kWh S S

Energy HP,
heating

- Isıtma işletimi için ısı pompasının verilen ısı miktarı kWh cinsinden
gösterilir (aylık).

- kWh S S

Energy, hot
water

- Sıcak su hazırlama için ısı pompasının verilen ısı miktarı kWh cinsinden
gösterilir (aylık).

- kWh

Energy HP
total

- Isı pompasının verilen tüm ısı miktarı kWh cinsinden gösterilir (aylık).

Electr. energy
total

- Tüketilen tüm elektrik gücü kWh cinsinden gösterilir (aylık).

Ext. energy
source, hot
water

- Sıcak su hazırlama için ek ısı üretecinin ısı miktarı gösterilir (kWh). - kWh S S
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Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Ext. energy
source,
heating

- Isıtma işletimi için ek ısı üretecinin ısı miktarı gösterilir (kWh). - kWh S S

Runtime,
compressor

- Soğutma maddesi kompresörünün çalıştırılma süresi saat olarak gösterilir. - 1 sn S S

Runtime,
pump

- Dahili kalorifer sirkülasyon pompasının çalışma süresi saat olarak
gösterilir.

- 1 sn S S

Reset - Statistics menüsünde listelenen tüm parametreler “0” olarak ayarlanır.
(uzman kodu gerekli).

- -

Tab. 7-24 "Statistics" menüsündeki parametreler

BİLGİ
Cihaz tipine, sistem yapılandırmasına ve cihaz yazılımının
durumuna bağlı olarak münferit olarak listelenen bilgi
parametreleri gösterilemez veya başka bir parametre
düzleminde görüntülenebilir.

7.11 Configuration Wizard
Sadece donanım resetinden sonra.

Parametre Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Erişim
BE HF

Direct circuit
configuration

0 – 15 Daikin Altherma EHS(X/H) doğrudan ısıtma devresi için ısıtma devresi
tanım kodunun ayarlanması. Isıtma devresi tanım kodu tüm RoCon
sisteminde aynı olmalıdır. Isıtma devresi tanım kodları ile opsiyonel
karıştırıcı devreleri arasında kesişme olmamalıdır.

0 1 N E

Bus ID heat
generator

0 – 7 Ayar sadece RoCon sistemine 1'den fazla ısı üreteci bağlanmışsa
değiştirilebilir. Isıtma sistemine bağlanmış birden fazla ısı üreteci özel
uygulama olarak dikkate alınmalıdır. Gerekirse servis uzmanı ile iletişim
kurun.

0 1 N E

Time master No Sistem genelinde zaman masterin etkinleştirilmesi. Zaman masteri RoCon
sistemindeki tüm regülatörleri, zaman masterinde ayarlanan saat ve tarih
ile senkronize eder. Sistemdeki tüm diğer kumanda parçalarında saat ve
tarihin girilmesi artık mümkün olmaz. Tüm sistemde sadece bir zaman
master bulunabilir. RoCon sistemindeki başka bir regülatörde zaman
masteri parametresi etkinleştirilmişse parametre mevcut olmaz.

- N E

Yes

Tab. 7-25 "Configuration Wizard" menüsündeki parametreler
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8 Hatalar ve arızalar
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
Elektrostatik yükler aşırı gerilimlere neden olabilir ve bunlar
elektronik bileşenlere zarar verebilir.

▪ Anahtarlama alanı devre kartına dokunmadan önce eş
potansiyel topraklama sağlanmalıdır (örn. anahtarlama
alanı tutucusuna dokunarak).

Daikin Altherma EHS(X/H) elektroniği bir hatayı durum
göstergesinde kırmızı bir aydınlatma, ekranda hata ekranının
gösterilmesi (bkz. Böl. 8.4) ve başlangıç ekranında hata sembolünün
görüntülenmesi ile gösterir. Entegre hata hafızası 15 hata mesajına
kadar kaydeder (bkz. Böl. 8.3).

BİLGİ
Tüm hata kodlarının bir listesini Daikin Altherma EHS(X/H)
kurulum ve bakım kılavuzunda Bölüm "Hatalar, arızalar,
mesajlar" altında bulabilirsiniz.

Arızaları giderme: Hata kodu E90XX
Bir hata sıfırlaması yapılabilir. Bu, güncel olarak gösterilen hata
ekranından başlatılabilir. Hata ekranından çıkıldığında, bu [→ Main
menu → Error → Screen] üzerinden tekrar çağrılabilir.

Aynı hata kısa süre içinde tekrar görüntülenirse hata nedeni bir
uzman tarafından aranmalı ve giderilmelidir. Bu arada bir acil durum
işletimi sürdürülebilir. Acil moda [→ Main menu → Error
→ Emergency] üzerinden izin verilebilir, bkz. Böl. 8.1. Acil moda izin
verilmemişse güncel hata ekranından başlatılabilir.

Arızaları giderme: Diğer hata kodları
Hata nedeni bir uzman tarafından aranmalı ve giderilmelidir. Bu
arada bir acil durum işletimi sürdürülebilir. Acil moda [→ Main menu
→ Error → Emergency] üzerinden izin verilebilir, bkz. Böl. 8.1. Acil
moda izin verilmemişse güncel hata ekranından başlatılabilir.

BİLGİ
Hataya yanlış ayarların neden olmamasını sağlamak için
olası bileşen değişiminden önce tüm parametreleri fabrika
ayarlarına döndürün (bkz. Böl. 4.5.9).

Arızanın nedenini tespit edemediğinizde servis uzmanı ile
irtibata geçin.

Bunun için lütfen önemli cihaz verilerini hazır bulundurun:

Daikin Altherma EHS(X/H) tipi ve üretim numarası (bkz. ısı
pompası tip etiketi) ve ayrıca yazılım versiyonu:

a: Kumanda parçası RoCon+ B1 [→ Main menu
→ Information → Values → Software no. B1/U1]

b: Devre kartı RoCon BM2C [→ Main menu → Information
→ Values → Software no. controller]

Opsiyonel RoCon sistem bileşenlerinde:

EHS157034 [Software no. B1/U1]

EHS157068 [Mixer software number]

8.1 Acil durum işletimi
[→ Main menu → Error → Emergency]

Isı pompası kesintiye uğrarsa Backup-Heater veya başka bir harici
ısı üreteci acil durum ısıtıcısı olarak kullanılabilir. [Emergency], "Yes"
olarak ayarlanırsa, hata durumunda otomatik olarak acil mod
etkinleşir. Aksi halde acil mod ancak hata durumunda hata ekranı
üzerinden başlatılabilir.

Acil mod, hata ekranı üzerinden başlatılırsa, parametre [Emergency]
"Yes" olarak kalır, yani gelecekteki hatalarda otomatik olarak acil
mod başlatılır. Bu istenmiyorsa, hata giderildikten sonra parametre
[Emergency] tekrar "No" olarak ayarlanmalıdır.

8.2 Manuel mod
[→ Main menu → Error → Manual operation]

Manuel modda ısı pompası sabit bir gidiş suyu sıcaklığına ayarlanır.
Manuel mod sadece teşhis amacıyla kullanılmalıdır. Parametre
[Manual operation status] "Active" olarak ayarlanarak manuel mod
başlatılır. İstenen gidiş suyu sıcaklığı parametre [Temperature,
manual operation] ile ayarlanır.

Sıcak su hazırlama için hidrolik koşullu öncelik modunda, manuel
modda ayarlanan istenen gidiş sıcaklığının yeterli olmasına, kayıtlı
istenen sıcak su sıcaklığına (parametre [Hot water temperature
target 1]) ulaşılmasına dikkat edilmelidir.

8.3 Hata protokolü
[→ Main menu → Error → Protocol]

Bu menüde hata protokolü okunabilir. Güncel hata mesajı ilk sırada
yer alır. Önceki tüm mesajlar, her yeni girişte bir arka sıraya
kaydırılır. 16. hata mesajı, yeni bir hata mesajı geldiğinde silinir.
Hata protokolü sadece servis tarafından silinebilir.

Protokolde listelenenler

▪ Hata kodu,
▪ Hatanın atandığı devre kartı (A1P veya BM2, bkz. Daikin Altherma

EHS(X/H) Kurulum ve bakım kılavuzu)
▪ Hatanın meydana geldiği tarih ve saat.

8.4 Hata ekranı
[→ Main menu → Error → Screen]

Res. 8-1 Hata ekranı

Bir hata meydana geldiğinde hata ekranı görüntülenir. Bu, hata
kodunu, açıklayıcı bir metni ve ayrıca hatanın meydana geldiği tarih
ve saati gösterir. Hatanın türüne göre hata ekranında, ilgili simgeler
seçilerek bir reset gerçekleştirilebilir ve/veya acil mod (bkz. Böl. 8.1)
başlatılabilir. Geri simgesi seçilerek hata ekranı kapatılır ve gösterge
başlangıç ekranına döner.

Bir hata meydana geldiğinde hata ekranı manuel olarak [→ Main
menu → Error → Screen] üzerinden çağrılabilir.

8.5 Hata kodları
Bkz. Daikin Altherma EHS(X/H) montaj teknisyeni için referans el
kitabı, "Bölüm Hatalar, arızalar, mesajlar".
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9 Karıştırıcı modül
Doğrudan ısıtma devresinin yanı sıra ısıtma sistemi karıştırıcı
modüller EHS157068 ile ısıtma devreleri açısından geliştirilebilir. Bu
ek ısıtma devreleri doğrudan ısıtma devresinden bağımsız olarak
yapılandırılabilir. Yapılandırma, doğrudan ısıtma devresinin
yapılandırmasına analog olarak yapılır (bkz. Böl. 4). Sadece sınırlı
sayıda parametreler ve fonksiyonlar mevcuttur (bkz. Böl. 9.2).

Opsiyonel karıştırıcı modülünde EHS157068 bağımsız kumanda
ünitesi yoktur. Yapılandırma ve kumanda için bir CAN veri yolu hattı
üzerinden ısı üretecine takılı RoCon+- ayar ünitesi veya bir oda
istasyonu EHS157034 ile bağlanmış olmalıdır. Her iki kumanda
ünitesinden karıştırıcı modül terminal işletiminde (bkz. Böl. 4.8)
kumanda edilebilir.

Karıştırıcı modül adres şalterinde (bkz. Res. 9-1), bu karıştırıcı
modül tarafından ayarlanacak ısıtma devresi için benzersiz bir cihaz
kodu (≥ 1) ayarlanmalıdır, bu (parametre [Heating circuit
assignment]), karıştırıcı modül (bkz. Tab. 4-7) ile senkronize
edilmelidir.

Res. 9-1 EHS157068 karıştırıcı modül için cihaz kodu ayarı

Doğrudan karıştırıcı modülünde EHS157068 güncel işletim durumu
belirlenebilir (bkz. Res. 9-2).

Res. 9-2 EHS157068 durum göstergeleri sembol açıklaması

Poz. LED Açıklama
1 kırmızı Yanıp sönen: Dahili hata

(Hata kodu CAN veri yolu üzerinden atanan
kumanda ünitesine aktarılır)
On (Açık): Dahili saatte elektrik kesintisinden sonra
düşük gerilimi (> 10 s)

2 yeşil On (Açık): İşletim göstergesi, karıştırıcı modülü açık
3 yeşil On (Açık): CAN iletişimi
4 yeşil On (Açık): Karıştırıcı devresi pompası açık
5 yeşil On (Açık): Karıştırıcı "AÇIK" kumanda edilir
6 yeşil On (Açık): Karıştırıcı "KAPALI" kumanda edilir

Tab. 9-1

9.1 Karıştırıcı modülü başlangıç ekranı
(terminal fonksiyonu)

Res. 9-3 Karıştırıcı modülü başlangıç ekranı

Karıştırıcı modülü (Res. 9-3) için başlangıç ekranı, RoCon+ HP
başlangıç ekranının düşük bir versiyonudur. Simgenin anlamı
Tab. 3-3, ancak karıştırıcı sıcaklığı gösterilen tek sistem sıcaklığıdır
(Res. 9-3, Poz. 1).

Karıştırıcı modül için başlangıç ekranı [→ Main menu → Terminal
→ Mixer #X] menüsünde açılır. Döner düğmeye kısa süre tıklayarak
karıştırıcı menüsüne geçilir. Döner düğmeye uzun süre tıklayarak
yerel kumanda parçasının menüsüne dönülür.

9.2 Karıştırıcı parametrelerine genel
bakış

Menü: Operating mode
Bkz. Böl. 6.1.

Menü: User

Room temperature target 1

Room temperature target 2

Room temperature target 3

Room

Reduce

Reduce

Reduce room temperature

Room temperature absent

Res. 9-4 "User" menüsündeki parametreler

Menü: Time program

Party

Absent

Holiday

Public holiday

HC auto 1
Heating circuit auto. 1

HC auto 2
Heating circuit auto. 2

Res. 9-5 "Time program" menüsündeki parametreler
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Menü: Access

Menü: System

SystemMin. mixer valve pump

Max. mixer valve pump

Res. 9-6 "System" menüsündeki parametreler

Menü: Sensors

Outside temperature sensor

Outside temperature correction

Res. 9-7 "Sensors" menüsündeki parametreler

Menü: HC config

Weather-compensated

Frost protection temperature

Building insulation

Res. 9-8 "HC config" menüsündeki parametreler

Menü: Heating

Heat limit, heating mode

Heat limit, reducing mode

Heating curve

Feed temperature, heating mode

Feed temperature, reducing mode

Max. feed temperature

Min. feed temperature

Room influence

Room sensor adaptation

Heating curve adaptation

SlopeOffset

Res. 9-9 "Heating" menüsündeki parametreler

Menü: Cooling

Cooling curve Target flow cooling, start

Target flow cooling, max.

Start cooling outside temp.

Max. cooling outside temp.

Cooling parameters Feed temperature lower limit

Feed temperature, cooling mode

Cooling setpoint correction

Res. 9-10 "Cooling" menüsündeki parametreler

Menü: Special

Relay test

Screed

Program

Screed drying

Screed program

Res. 9-11 "Special" menüsündeki parametreler

Menü: Information

Software no. B1/U1

Average outside temperatureValues

Mixer temperature, current

Mixer software number

Mixer temperature, target

Mixer pump status

PWM mixer pump

Mixer valve status

Res. 9-12 "Information" menüsündeki parametreler
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9.3 Karıştırıcı modül parametre ayarları
Karıştırıcı modül için mevcut olan parametreler, Böl. 7 altında
açıklanan parametreler ile büyük oranda aynıdır. Tab. 9-2, ayrıca
karıştırıcı modül için mevcut olan parametreleri listeler.

Parameters Ayar aralığı
Min/Maks

Açıklama Fabrika
ayarı

Adım
uzunluğu

Access
BE HF

Min. mixer
valve pump

10 - 100% [→ Main menu → System]

Pompanın karıştırıcı devresindeki minimum gücü.

30% 1% N E

Max. mixer
valve pump

20 – 100% [→ Main menu → System]

Pompanın karıştırıcı devresindeki maksimum gücü.

100% 1% N E

SlopeOffset 0 - 50 K [→ Main menu → Heating]

Daikin Altherma EHS(X/H)'da gidiş suyu istenen sıcaklığının, karıştırıcı
devresi için belirlenen gidiş suyu istenen sıcaklığına göre aşma ayarı.

5 K 1 K N E

Mixer
temperature,
current

0 - 100 °C [→ Main menu → Information → Values]

Karıştırıcı devresinde güncel gidiş suyu sıcaklığı

- - S S

Mixer
temperature,
target

0 - 90 °C [→ Main menu → Information → Values]

Karıştırıcı devresinde güncel istenen gidiş suyu sıcaklığı

- - S S

Mixer pump
status

On [→ Main menu → Information → Values]

Karıştırıcı pompanın güncel durumu

- - S S
Off

PWM mixer
pump

0 – 100% [→ Main menu → Information → Values]

Karıştırıcı pompanın güncel modülasyonu

- - S S

Mixer valve
status

Neutral [→ Main menu → Information → Values]

Karıştırma vanasının güncel durumu

- - S S
Close
Open

Tab. 9-2 Karıştırıcı modülün parametreleri
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10 Sözlükçe

İşletim modu Kullanıcı veya ayar ünitesi tarafından talep edilen ısı üreteci fonksiyonu (örn. oda ısıtması, sıcak su hazırlama,
Standby vs.)

Backup talebi Talep edilen gidiş suyu sıcaklığına ısı pompası süreci üzerinden ulaşılamadığı veya etkili bir şekilde
ulaşılamadığı işletim durumu. Bu nedenle Daikin Altherma EHS(X/H)'ın ısı üretiminde desteklenmesi için bir
ilave ısıtıcı (örn. Backup-Heater) dahil edilir.

Backup-Heater Isı üretiminde Daikin Altherma EHS(X/H)'ın genel olarak desteklenmesi için opsiyonel elektrikli ilave ısıtıcı.
Isıtma eğrisi Her dış sıcaklıkta istenen oda sıcaklığına ulaşılması için dış sıcaklık ile gidiş suyu istenen sıcaklığı arasındaki

hesaplanmış ilişki.
Soğutma maddesi Isı pompası sürecinde ısı aktarımı için kullanılan bir madde. Düşük sıcaklıkta ve düşük basınçta ısı alınır ve

yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta ısı verilir.
Legionella koruması Sıcak su devresinde patojenik bakterilerin (legionella) öldürülmesi için boyler suyunun 60 °C üzerinde

periyodik ısıtılması.
Düşük tarifeli şebeke bağlantısı
(HT/NT)

Elektrik akımı için düşük fazlarda farklı tarifeler sunan enerji tedarikçisinin özel bir şebeke bağlantısı (gündüz,
gece, ısı pompası akımı vs.).

Parametre Programların uygulanmasını veya işlemleri etkileyen veya belirli durumları tanımlayan bir değer.
Ayar ünitesi Isıtma sistemi için ısı üretimine ve ısı dağıtımına yönelik işlemlerin ayarlandığı cihaz elektroniği. Ayar ünitesi

birden fazla elektronik bileşenden oluşur. İşletmeci için en önemli bileşen, program seçim tuşlarını, döner
düğmeyi ve ekranı içeren ve ısı üretecisinin ön alanında bulunan kumanda parçasıdır.

Geri dönüş Soğutulan suyu boru sistemi üzerinden ısıtma yüzeylerinden alıp ısı üreteciye geri aktaran hidrolik devrenin
parçası.

Devreye alma programı Düzenli ısıtma, düşürme ve sıcak su döngülerini belirlemek için ayar ünitesindeki zamanların ayarlanması için
program.

Smart Grid (SG) Uygun ısıtma için akıllı enerji kullanımı. Özel bir elektrik sayacının kullanılmasıyla enerji tedarik şirketi
tarafından bir "Smart Grid sinyali" almak mümkündür.

Sinyale göre ısı pompası kapatılır, normal veya yüksek sıcaklıklarda işletilir.
Besleme Isıtılan suyu ısı üreteciden alıp ısıtma yüzeylerine aktaran hidrolik devrenin parçası.
Sıcak su sirkülasyonu Soğuk suyun ısıtıldığı ve sıcak su alım noktasına aktarıldığı su devresidir.
Domestic hot water generation
(Sıcak su hazırlama)

Isının yüksek sıcaklıklar ile üretildiği ve sıcak su devresine aktarıldığı, örn. sıcak su boyleri dolumu gibi, ısı
üreteci işletim durumu.

Isı pompası süreci Soğutma maddesi madde, kapalı bir soğutma maddesi devresinde ortam havasının ısısını alır. Sıkıştırma
sayesinde soğutma maddesi, ısıtma sistemine aktarılan daha yüksek bir sıcaklığa ulaşır (termodinamik devre
süreci).

Eşanjör Termal enerjiyi bir devreden diğer bir devreye aktaran bir yapı parçasıdır. Her iki devre de eşanjördeki bir
duvar ile hidrolik ayrıdır.

Hava durumuna bağlı gidiş
suyu sıcaklık ayarı

Dış sıcaklık için ölçüm değerinden ve tanımlanan bir ısıtma eğrisinden, ısıtma cihazındaki sıcaklık ayarı için
istenen değer olarak kullanılan uygun gidiş suyu sıcaklığı belirlenir.

Sirkülasyon pompası Sıcak su hatlarındaki sıcak suyu sürekli devir daim eden ve böylece her alım noktasında hemen hazır
bulunduran ilave bir elektrikli sirkülasyon pompasıdır. Bir sirkülasyon özellikle dallanmış boru şebekelerinde
mantıklıdır. Sirkülasyon hattı olmayan sistemlerde alım işlemi sırasında, boşaltma hattı arkadan gelen sıcak su
ile yeterince ısıtılana kadar ilk önce boşaltma hattında soğuyan su dışarı akar.

İlave ısıtıcı Isı pompası süreci yetersiz olduğunda veya etkili olmadığında talep edilen gidiş suyu istenen sıcaklığına
ulaşmak için ısıtma sistemine dahil edilen ilave ek ısı üretecidir (örn. Backup-Heater veya harici ısıtma kazanı).
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11 Kullanıcıya özel ayarlar

11.1 Zamanlama programları

Zamanlama programlarının fabrika ayarları Böl. 4.3 altında
belirtilmiştir.

Aşağıdaki tabloya sizin tarafınızdan yapılan zamanlama ayarlarını
girin.

Anahtarlama çevrimi 1 Anahtarlama çevrimi 2 Anahtarlama çevrimi 3
Sıcaklık ayarı [Room temperature target 1]:

____ °C
[Room temperature target 2]:

____ °C
[Room temperature target 3]:

____ °C
Zaman dilimi On Off On Off On Off

Heating circuit
auto. 1

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Heating circuit
auto. 2

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Tab. 11-1 Isıtma zamanlama programlarının bireysel ayarları

Anahtarlama çevrimi 1 Anahtarlama çevrimi 2 Anahtarlama çevrimi 3
Sıcaklık ayarı [Hot water temperature target 1]:

____ °C
[Hot water temperature target 2]:

____ °C
[Hot water temperature target 3]:

____ °C
Zaman dilimi On Off On Off On Off

Hot water auto.
1

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Hot water auto.
2

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Tab. 11-2 Sıcak su zamanlama programlarının bireysel ayarları

Anahtarlama çevrimi 1 Anahtarlama çevrimi 2 Anahtarlama çevrimi 3
Zaman dilimi On Off On Off On Off

Circulation
program

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Tab. 11-3 Sirkülasyon pompası zamanlama programının kişisel ayarları



11 Kullanıcıya özel ayarlar

Kullanım kılavuzu

53
Daikin RoCon+ HP
Daikin ayar ünitesi RoCon+ HP1
008.1447890_00 – 09/2019 – TR

Anahtarlama çevrimi 1 Anahtarlama çevrimi 2 Anahtarlama çevrimi 3
Zaman dilimi On Off Kademe On Off Kademe On Off Kademe

Sound program Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Tab. 11-4 Ses programının kişisel ayarları

11.2 Parametre
Aşağıdaki tabloya ve ısı üreteci işletim el kitabına sizin tarafınızdan
yapılan parametre değişikliklerini girin.

Menü yolu Parametre Eski değer Yeni değer Tarih Notlar

Tab. 11-5 Özel parametre değişiklikleri

11.3 Veri busu adresleri
RoCon cihazı Terminal address Notlar

Tab. 11-6 RoCon sistemindeki veri busu adresleri
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