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Tack för att du köpte den här AD-enheten.

DENNA

I den här handboken beskrivs hur du startar och stänger av enheten,
ställer in parametrar och konfigurerar programtimern med kontrollen,
underhåller enheten och löser driftproblem.
Procedurer för "Kontroller före första start" och "Första
start" finns beskrivna i installationshandboken för denna
enhet.

DENNA

Innan du använder enheten ska du kontrollera att
installationen är korrekt utförd av en professionell Daikinleverantör.
Om du har frågor om användningen kan du kontakta
närmaste Daikin-återförsäljare för råd och information.

ENHET

Enheterna är avsedda för både uppvärmnings- och kylningstillämpningar.
Enheterna
kan
kombineras
med
Daikinfläktkonvektorer,
golvvärmeutrustning,
lågtemperaturradiatorer,
Daikins hushållsvarmvattenberedare och solvärmepaketet för
hushållsvarmvattenberedning.
Enheter för uppvärmning/komfortkyla och endast uppvärmning
Sortimentet av monoblock-AD-utomhusenheter
består av två huvudversioner: En värme/kyla-version (EB) och en
version för enbart uppvärmning (ED).
Båda versionerna levereras med en integrerad reservvärmare för
ytterligare uppvärmningskapacitet vid låga utomhustemperaturer.
Reservvärmaren fungerar också som reserv vid driftsavbrott i och
som frysskydd för vattenrör utomhus under vintern.

Tilläggsutrustning
■

Avfallshantering ............................................................................ 18

LÄS IGENOM DENNA HANDBOK NOGGRANT INNAN
ENHETEN STARTAS. KASTA INTE BORT DEN.
FÖRVARA DEN SÄKERT SÅ ATT DEN KAN ANVÄNDAS
VID BEHOV.

HANDBOK

Hushållsvarmvattenberedare EKHW*
Tillvalet EKHW* hushållsvarmvattenberedare med integrerad
elpatron på 3 kW kan anslutas till enheten. Hushållsvarmvattenberedaren är tillgänglig i tre olika storlekar: 150, 200 och
300 liter.

■

Dräneringspaket EKDK04

■

Värmarpaket för bottenplåten EKBPHT16Y

■

Rumstermostatpaket EKRTW, EKRTR och EKRTETS

■

Solvärmepaket för hushållsvarmvattenberedare EKSOLHW

■

Fjärrlarmpaket EKRP1HB

Mer information om dessa tillvalspaket
installationshandbok för paketen.

finns

i

respektive

Anslutning till en strömförsörjning med differentierad
eltariff
Denna utrustning kan anslutas till en strömförsörjning med
differentierad eltariff där strömförsörjningen inte avbryts. (Fullständig
styrning av enheten kommer endast att vara möjlig om strömförsörjningen med differentierad eltariff är av en typ där strömförsörjningen är oavbruten.) Se kapitlet "Anslutning till en
strömförsörjning med differentierad eltariff" i installationshandboken
för mer information.
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DRIFT AV ENHETEN
INTRODUKTION
AD-värmepumpsystemet är utformat för att ge dig
en skön innetemperatur i många år till en låg energiförbrukning.

Egenskaper och funktioner
Den digitala styrenheten är en avancerad fjärrkontroll som ger dig
fullständig kontroll över installationen. Den kan styra både en
värme/kyla- och en ren uppvärmningsinstallation.
Båda installationerna är tillgängliga i flera versioner med varierande
kapacitet, elförsörjning och installerad utrustning (med en
hushållsvarmvattenberedare med elpatron som tillval).

För bästa komfort med lägsta energikonsumtion i systemet är det
mycket viktigt att du följer de uppställda villkoren nedan.

OBS!

Genom att definiera schematimeråtgärder för varje dag och fylla i
formuläret sist i den här handboken kan du minimera energiförbrukningen. Be vid behov installatören om hjälp.
■

Kontrollera att den lokalt inställda jämviktstemperaturen är
korrekt konfigurerad.
Den här funktionen gäller drift av reservvärmaren. Med en
korrekt inställd jämviktstemperatur körs inte reservvärmaren när
värmepumpen har tillräcklig kapacitet för att värma upp huset.

■

■

Vissa funktioner som beskrivs i den här
handboken är kanske inte tillgängliga eller bör
inte vara tillgängliga. Be din installatör eller lokala
leverantör ge dig mer information om
behörighetsnivåer.

Grundläggande styrenhetsfunktioner
De grundläggande funktionerna är som följer:
■

Sätta på/stänga av enheten.

■

Ändring av driftläge:
- uppvärmning (se sida 4),
- komfortkyla (se sida 5) (*),
- hushållsvarmvatten (se sida 5) (*).

■

Val av funktioner:
- tyst drift (se sida 5),
- väderberoende styrning (se sida 6).

■

Temperaturinställning (se sida 5)

Se "Inställningar" på sid 10.

■

Beskrivningar i den här handboken som gäller en
specifik installation eller som beror på installerad
utrustning är markerade med en asterisk (*).

Kontrollera
att
AD-värmepumpsystemet
arbetar med den lägsta möjliga vattentemperaturen som krävs
för att värma huset.
Du kan optimera detta genom att använda den väderberoende
börvärdesinställningen och anpassa den till installationsmiljön.
Se "Inställningar" på sid 10.

■

■

Du bör installera en rumstermostat för enheten. Detta förhindrar
onödig uppvärmning och förhindrar att enheten och cirkulationspumpen körs när rumstemperaturen är över termostatens
börvärde.
Följande rekommendationer gäller endast installationer med en
hushållsvarmvattentank (tillval).
■ Kontrollera att hushållsvarmvattnet endast värms upp till den
temperatur du behöver.
Börja
med
ett
lågt
börvärde
för
hushållsvarmvattentemperaturen (t.ex. 45°C) och höj det
bara om du tycker att hushållsvarmvattnets temperatur inte
är tillräcklig.
■ Kontrollera att både hushållsvarmvattenvärmningen och
extravärmningen bara startar 1 till 2 timmar innan du väntar
dig att behöva använda hushållsvarmvattnet.
Om du behöver stora mängder hushållsvarmvatten bara på
kvällen eller morgonen värmer du bara hushållsvarmvattnet
tidiga morgnar och tidiga kvällar. Tänk också på att det kan
vara en god idé att använda el när priset är lågt.
Detta kan du göra genom att programmera en timer för både
hushållsvarmvattenberedning
och
extravärmen.
Se
Programmering kapitlet "Programmering och kontroll av
programtimern" på sid 7.

ANVÄNDA

OBS!

(*) Funktionerna 'komfortkyla' och 'hushållsvarmvatten'
kan bara väljas när motsvarande utrustning är
installerad.

Den digitala styrenheten har stöd för avstängning av strömmen i max
2 timmar. När automatisk återstart har aktiverats (se "Inställningar"
på sid 10) möjliggör detta en avstängning av strömmen i 2 timmar
utan användaringripande (d.v.s. strömförsörjning med differentierad
eltariff).

Klockfunktion
Klockfunktionerna är som följer:
■

24-timmars realtidsklocka.

■

Veckodagsindikator.

Programtimerfunktion
Med programtimerfunktionen kan användaren
installationen för dags- eller veckoprogram.

programmera

DEN DIGITALA STYRENHETEN

Användning av enheten görs via den digitala styrenheten.
Låt aldrig den digitala styrenheten bli fuktig. Det kan leda
till elektriska överslag eller brand.
Tryck aldrig på den digitala styrenhetens knappar med ett
hårt, spetsigt föremål. Detta kan skada den digitala
styrenheten.
Inspektera eller reparera aldrig den digitala styrenheten
själv, låt en behörig servicetekniker göra detta.
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8.

Namn och funktion för knappar och ikoner

HÄNDELSEIKONER q
Dessa ikoner
programtimern.

8

5

6

24

15 18 3 16

2 17

1

9.

indikerar

dagliga

programhändelser

för

AV-IKON x
Denna ikon indikerar att händelsen AV valts vid programmering
av programtimern.

10. INSPEKTION KRÄVS k och l
4
7

14
21
19
11

9
12
10
23
22

20
13

Dessa ikoner indikerar att anläggningen behöver inspekteras.
Kontakta din leverantör.
11. VISNING AV INSTÄLLD TEMPERATUR 9
Detta visar inställd temperatur.
12. INSTÄLLNING $
Används ej. Endast för installationssyfte.

34
29

25

27
30

26
33
32

28

31

1.

VÄRME/KYLA PÅ/AV-KNAPP y
Knappen PÅ/AV startar eller stänger enhetens värme- eller
kylningsfunktion.
När enheten är ansluten med en extern rumstermostat kan den
här knappen inte användas och ikonen e visas.
Om du trycker på PÅ/AV-knappen för många gånger i snabb
följd kan driftproblem uppstå i systemet (max 20 gånger per
timme).
OBS!

2.

Meddela
att
knappen
y
inte
påverkar
hushållsvarmvattenberedningen.
Hushållsvarmvattenberedning kan endast sättas på
eller stängas av med v-knappen.

DRIFTLAMPA 0
Driftlampan är tänd under komfortkyla- eller uppvärmningsdrift.
Lampan blinkar om ett fel uppstår. När lampan är släckt är
komfortkyla eller uppvärmning inaktiverat medan de andra
driftlägena fortfarande kan vara aktiva.

3.

5.

Denna ikon indikerar att enhetens kompressor är aktiv.
16. RESERVVÄRMARE STEG ETT ( ELLER STEG TVÅ §
Dessa ikoner indikerar att enhetens reservvärmare körs när det
finns ett högt behov av uppvärmningskapacitet. Reservvärmaren ger extra värmekapacitet vid låg utomhustemperatur
(hög värmebelastning).
17. IKON FÖR EXTRA VÄRMEKAPACITET m
Denna ikon indikerar att elpatronen är aktiverad. Elpatronen ger
extra värmekapacitet för hushållsvarmvattentanken.
Elpatronen finns i hushållsvarmvattentanken.
Ikonen används inte om hushållsvarmvattentanken inte är
installerad.
18. PUMPIKON é
Denna ikon indikerar att cirkulationspumpen är aktiverad.
19. UTOMHUSTEMPERATURVISNING u
När denna ikon blinkar visas utomhustemperaturen.
20. IKON FÖR VÄDERBEROENDE TEMPERATURINSTÄLLNING
Denna ikon indikerar att styrenheten anpassar temperaturinställningen automatiskt baserat på utomhustemperaturen.
21. TEMPERATURIKON b

I en ren uppvärmningsinstallation visas aldrig ikonen c.

Denna ikon visas när vattenutloppstemperaturen för enheten,
utomhustemperaturen och varmvattentankens temperatur visas.

Om hushållsvarmvattentanken inte är installerad visas aldrig
ikonen w.

Ikonen visas även när temperaturinställningen angivits i
programtimerns programmeringsläge.

IKON FÖR EXTERN STYRNING e

22. IKON FÖR TESTDRIFT t
Denna ikon indikerar att enheten körs i testläge. Se installationshandboken.

Denna ikon indikerar att en extern rumstermostat med högre
prioritet styr din installation. Denna externa rumstermostat kan
starta och stoppa uppvärmnings-/kyldrift och ändra driftläge
(kyla/uppvärmning).

23. INSTÄLLNINGSKOD ;

När en extern rumstermostat med högre prioritet ansluts
fungerar inte programtimern för komfortkyla och uppvärmning.

24. FELKOD :

VECKODAGSINDIKATOR 1234567

KLOCKVISNING 8
Klockvisningen visar aktuell tid.
Vid avläsning eller programmering av programtimern visar
klockvisningen händelsetidpunkten.
PROGRAMTIMERIKON p
Denna ikon indikerar att programtimern är aktiverad.

Bruksanvisning
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Denna ikon indikerar att läget avfrostning/start är aktiverat.
15. KOMPRESSORIKON ç

Dessa ikoner indikerar aktuellt driftsläge: uppvärmning ( h),
komfortkyla (c), hushållsvarmvatten (w) eller tyst drift (s).
Olika lägen kan till viss del kombineras, t.ex. uppvärmning och
hushållsvarmvatten. Motsvarande lägesikoner visas samtidigt.

Vid avläsning eller programmering av programtimern visar
indikatorn inställd dag.

7.

14. IKON FÖR LÄGET AVFROSTNING/START d

a

Denna indikator visar aktuell veckodag.

6.

Denna ikon visas när ett tillval som inte är installerat väljs eller
en funktion inte är tillgänglig.

DRIFTLÄGESIKONER hcws

Om solvärmepaketet är installerat och aktivt blinkar ikonen w.
4.

13. EJ TILLGÄNGLIG n

Denna kod representerar koden från inställningslistan. Se
installationshandboken.
Denna kod hänvisar till felkodlistan och är endast avsedd för
servicesyften. Se installationshandboken.
25. KNAPP FÖR VÄRME/KYLA =
Med denna knapp kan byte göras mellan kyla och uppvärmning
(förutsatt att enheten inte är en ren uppvärmningsenhet).
När enheten är ansluten med en extern rumstermostat kan den
här knappen inte användas och ikonen e visas.
26. KNAPP FÖR HUSHÅLLSVARMVATTENBEREDARE v
Den här knappen aktiverar eller inaktiverar hushållsvarmvattenberedningen.
Denna knapp används inte om hushållsvarmvattentanken inte är
installerad.
E(D/B)(H/L)Q011~016AA6V3+W1

Enhet för luft/vatten-värmepumpsystem och tillval
4PW51122-1

OBS!

Meddela
att
knappen
y
inte
påverkar
hushållsvarmvattenberedningen.
Hushållsvarmvattenberedning kan endast sättas på
eller stängas av med v-knappen.

27. KNAPP FÖR VÄDERBEROENDE TEMPERATURINSTÄLLNING
ba

Denna knapp aktiverar eller inaktiverar funktionen för
väderberoende temperaturinställning som endast är tillgänglig
för uppvärmning.
Om styrenheten är inställd i behörighetsnivå 2 eller 3 (se
"Inställningar" på sid 10) kan knappen för väderberoende
temperaturinställning inte användas.

Ställa in fjärrkontrollen
När anläggningen är slutförd kan användaren ställa in klockan och
veckodagen.
Styrenheten är utrustad med en programtimer som ger användaren
möjlighet att schemalägga driften. Tidpunkt och veckodag måste
ställas in för att programtimern ska kunna användas.

Ställa in klockan
1

2

28. KNAPPEN INSPEKTION/TESTDRIFT z

3

Denna knapp har flera funktioner och används för
programmering av styrenheten. Knappens funktion beror på
styrenhetens aktuella status eller tidigare händelser som
användaren utfört.
30. PROGRAMTIMERKNAPP r/p

Använd knapparna pi och pj för att ställa in klockan.
Varje gång du trycker på knappen pi eller pj
ökas/minskas tiden med 1 minut. Om du håller ned knappen
pi eller pj ökas/minskas tiden med 10 minuter.

Denna knapp används för installationssyften och för ändring av
lokala inställningar. Se "Inställningar" på sid 10.
29. PROGRAMMERINGSKNAPP <

Håll ned pr-knappen i 5 sekunder.
Klockans display och veckodagsindikator börjar blinka.

Knapparna bi och bj används för att ställa in
veckodagen.
Varje gång du trycker på knappen bi eller bj visas
nästa/föregående dag.

4

Tryck på <-knappen för att bekräfta den inställda tiden och
veckodagen.

Huvudfunktionen för den här knappen med flera funktioner är att
aktivera/inaktivera programtimern.

Du kan lämna denna procedur utan att spara genom att trycka
på knappen pr.

Knappen används även för programmering av styrenheten.
Knappens funktion beror på styrenhetens aktuella status eller
tidigare händelser som användaren utfört.

Om ingen knapp trycks ned under 5 minuter återställs klockan
och veckodagen till föregående inställning.

Om styrenheten är inställd i behörighetsnivå 3 (se "Inställningar"
på sid 10) kan programtimerknappen inte användas.
31. KNAPP FÖR TIDSINSTÄLLNING pi och pj
Dessa knappar med flera funktioner används för inställning av
klockan,
växling
mellan
temperaturer
(vattenutloppstemperaturen i enheten, utomhustemperaturen och varmvattentemperaturen) och i programmeringsläget för programtimern.
32. KNAPPAR FÖR TEMPERATURINSTÄLLNING

bi

33. KNAPPAR FÖR HUSHÅLLSVARMVATTENTEMPERATURINSTÄLLNING wbi och wbj
aktuella

Knapparna används inte om hushållsvarmvattentanken inte är
installerad.
34. KNAPP FÖR TYST DRIFT s
Denna knapp aktiverar eller inaktiverar tyst drift.
Om styrenheten är inställd i behörighetsnivå 2 eller 3 (se
"Inställningar" på sid 10) kan knappen för tyst drift inte
användas.
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Ställa in programtimern
Information om hur du ställer in programtimern finns i kapitlet
"Programmering och kontroll av programtimern" på sid 7.

Beskrivning av driftslägen

Dessa knappar med flera funktioner används för inställning av
den aktuella temperaturen i normaldriftläge eller i
programmeringsläge
för
programtimern. I
läget
för
väderberoende temperaturinställning används knapparna för att
ändra växlingsvärde. Knapparna används också för att välja
veckodag vid inställning av klockan.

E(D/B)(H/L)Q011~016AA6V3+W1

Klockan måste ställas in manuellt. Justera
inställningen vid byte från sommartid till vintertid och
vice versa.

och

bj

Dessa knappar används för att justera den
temperaturinställningen för hushållsvarmvattnet.

OBS!

Uppvärmning (h)
I det här läget aktiveras uppvärmningen vid behov enligt vattentemperaturinställningen. Temperaturinställningen kan ställas in
manuellt (se "Manuell drift" på sid 5) eller vara väderberoende (se
"Välja
väderberoende
temperaturinställningsdrift
(endast
uppvärmningsläge)" på sid 6).
Start (d)
När uppvärmningen börjar är pumpen avstängd tills värmeväxlartemperaturen nått en viss temperatur. Detta garanterar korrekt start
av värmepumpen. Vid start visas ikonen d.
Avfrostning (d)
Vid uppvärmningsdrit eller hushållsvarmvattendrift kan utomhusenhetens värmeväxlare frysa om utomhustemperaturen blir väldigt
låg. Om detta händer övergår systemet till avfrostningsläge. Detta
vänder cykeln och tar värme från inomhussystemet för att förhindra
att utomhussystemet fryser. Efter högst 8 minuters avfrostning
återgår systemet till uppvärmningsläget.

Bruksanvisning
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Komfortkylningsdrift (c)
I det här läget aktiveras kylning vid behov enligt vattentemperaturinställningen.
OBS!

■

Temperaturinställningen för komfortkyla kan
endast ställas in manuellt (se "Manuell drift" på
sid 5).

■

Byte mellan uppvärmning och komfortkyla kan
endast göras med knappen = eller med en
extern rumstermostat.

■

Uppvärmningsdrift är inte möjlig om installationen
är en ren uppvärmningsanläggning.

Styrenhetsfunktioner
Manuell drift
Vid manuell drift ställer användaren manuellt in anläggningens inställningar. Den senaste inställningen förblir aktiv tills användaren eller
programtimern ändrar den (se "Drift med programtimer" på sid 6).
Eftersom styrenheten kan användas för flera olika installationer är
det möjligt att välja en funktion som inte är tillgänglig i din installation.
I det fallet visas meddelandet n.
Sätta på och stänga av komfortkyla (c) och uppvärmning (h)
1

Hushållsvarmvattenberedning (w)
I det här läget kan inomhusenheten förse varmvattentanken med
varmvatten när uppvärmnings- eller komfortkylningsdriften nått den
angivna temperaturinställningen. Vid behov och när programtimern
för värmepatronen så tillåter (se "Programmering av tyst drift, extra
värmekapacitet eller hushållsvarmvattenberedning" på sid 9) ger
värmepatronen extra värmekapacitet för hushållsvarmvattentanken.
OBS!

■

För att ge hushållsvarmvatten hela dagen
rekommenderar vi att du håller igång
hushållsvarmvattenberedningen hela tiden.

■

Temperaturinställningen för hushållsvarmvattenberedningen kan endast ställas in manuellt (se
"Manuell drift" på sid 5).

■

Hushållsvarmvattenberedning är inte möjlig om
hushållsvarmvattentanken inte är installerad.

■

När ikonen w blinkar drivs hushållsvarmvattenberedaren via solvärmepaketet i stället för
AD enheten. Se installationshandboken för solvärmepaketet EKSOLHW.

Använd knappen = för att välja komfortkyla (c) eller
uppvärmning (h).
Ikonen c eller h visas på displayen samt motsvarande
vattentemperaturinställning.

2

Knapparna bi och bj används för att ställa in önskad
vattentemperatur.
•

•
OBS!

I det här fallet visar styrenheten inte vattentemperaturinställningen utan det "växlingsvärde" som kan anges
av användaren. Detta växlingsvärde är temperaturskillnaden mellan den temperaturinställning som
beräknats av styrenheten och den verkliga temperaturinställningen. Ett positivt växlingsvärde betyder att
den verkliga temperaturinställningen är högre än den
beräknade temperaturinställningen.

Vid akut behov av hushållsvarmvatten kan temperaturinställningen
för hushållsvarmvatten uppnås snabbare med värmepatronen.
Förhöjd hushållsvarmvattenberedning tvingar värmepatronen att
arbeta tills temperaturinställningen för hushållsvarmvattnet uppnåtts.
Denna funktion är tillgänglig vid solvärmedrift.

Tyst drift (s)
3

OBS!

Desinfektionsfunktion

Frysskyddsfunktion
När ikonerna h, é och § blinkar samtidigt har frysskyddet
aktiverats. Detta innebär inget funktionsfel. Se "[4] Reservvärmedrift
och avstängningstemperatur för uppvärmning" på sid 12 för mer
information.

Sätt på enheten med y-knappen.
Driftslampan 0 tänds.

Två tysta lägen är tillgängliga.

När ikonerna w, ç, é och m blinkar samtidigt har desinfektionsfunktionen aktiverats. Detta innebär inget funktionsfel. Se
"[2] Desinfektionsfunktion" på sid 12 för mer information.

I uppvärmningsläge (h) kan inställningen för vattentemperaturen också vara väderberoende (ikonen a
visas).
Detta betyder att styrenheten beräknar temperaturinställningen för hushållsvarmvattnet baserat på
utomhustemperaturen.

Förhöjd hushållsvarmvattenberedning

Vid tyst drift arbetar enheten med reducerad kapacitet vilket sänker
bullret från enheten. Detta betyder också att kapaciteten för
uppvärmning och kylning inomhus kommer att sänkas. Var försiktig
med detta när en viss nivå av uppvärmning är nödvändig inomhus.

Temperaturintervall för uppvärmning: 25°C till 55°C
Temperaturen för uppvärmning kan ställas in så lågt som
15°C (se "Inställningar" på sid 10). Temperaturen för
uppvärmning bör endast anges lägre än 25°C vid
driftsättning av installationen. Med en inställning under 25°C
körs endast elpatronen.
För att undvika överhettning kan uppvärmning inte köras när
utomhustemperaturen överstiger en viss temperatur (angiven
som lokal inställning [4-02], se "Inställningar" på sid 10).
Temperaturintervall för kylning: 5°C till 22°C

När enheten är ansluten till en extern rumstermostat
kan knapparna = och y inte användas och ikonen
e visas. I det här fallet styrs driftläget med den
externa
rumstermostaten
(komfortkyla
eller
uppvärmning).

Val och inställning av hushållsvarmvattenberedning (w)
1

Använd knappen v för att aktivera hushållsvarmvattenberedning (w).
Ikonen w visas på displayen.

2

Använd knappen wi eller wj för att visa den faktiska
temperaturinställningen och därefter för att ange korrekt
temperatur.
Den faktiska temperaturinställningen visas bara på displayen
när du tryckt på någon av knapparna wi eller wj. Om
ingen knapp trycks ned under 5 sekunder töms displayen
automatiskt.
Temperaturintervall för hushållsvarmvattenberedning: 30°C till
78°C

3

Tryck på knappen v för att inaktivera hushållsvarmvattenberedning (w).
Ikonen w rensas från displayen.

Bruksanvisning
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Meddela att knappen y inte påverkar hushållsvarmvattenberedningen.
Hushållsvarmvattenberedning kan endast sättas på
eller stängas av med v-knappen.

OBS!

Välja förhöjd hushållsvarmvattenberedning
1

■

Programmet är tidsstyrt. Det är därför av största vikt
att du ställer in klockan och veckodagen korrekt. Se
"Ställa in klockan" på sid 4.

■

Manuell justering av klockan för sommar- och
normaltid. Se "Ställa in klockan" på sid 4.

■

Ett strömavbrott som varar längre än 1 timme
nollställer klockan och veckodagen. Programtimern
fortsätter driften, men med en oordnad klocka. Under
"Ställa in klockan" på sid 4 finns instruktioner för hur
du ställer in klockan och veckodagen.

■

De händelser som programmerats i programtimern
går inte förlorade efter ett strömavbrott och programtimern behöver därför inte programmeras om.

Tryck på v i 5 sekunder för att aktivera förhöjd hushållsvarmvattenberedning.
Ikonerna w och m börjar blinka.
Förhöjd hushållsvarmvattenberedning inaktiveras automatiskt
när temperaturinställningen för hushållsvarmvattnet uppnåtts.

Välja tyst driftläge (s)
1

Använd knappen s för att aktivera tyst driftläge (s).
Ikonen s visas på displayen.
Om styrenheten är inställd i behörighetsnivå 2 eller 3 (se
"Inställningar" på sid 10) kan s-knappen inte användas.

Välja
väderberoende
uppvärmningsläge)
1

temperaturinställningsdrift

(endast

Information om hur du ställer in programtimern finns i kapitel
"Programmering och kontroll av programtimern" på sid 7.
Vad kan jag göra med programtimern?
Programtimern möjliggör programmering av:
1.

Tryck på knappen ba för att välja automatisk drift med väderberoende temperaturinställning.

Använd knapparna bi och bj för att ställa in
växlingsvärdet.

1

2.

Tryck på knappen ba i 5 sekunder.
Ikonen b och utgående vattentemperatur visas. Ikonerna l
och = blinkar.

2

Använd knapparna pi och pj för att visa:
•
•
•

Utomhustemperaturen (u-ikonen blinkar).
Hushållsvarmvattentankens temperatur (ikonen w blinkar).
Utloppsvattentemperaturen (= blinkar).

Om ingen knapp trycks ned under 5 sekunder lämnar
styrenheten visningsläget.

Drift med programtimer
Vid programtimerdrift styrs anläggningen av programtimern. De
händelser som programmerats med programtimern utförs
automatiskt.
Programtimern följer alltid det senaste kommandot tills ett nytt
kommando ges. Detta betyder att användaren tillfälligt kan åsidosätta
det senast exekverade programmerade kommandot med manuell
drift (se "Manuell drift" på sid 5). Programtimern återtar kontrollen
över installationen så fort programtimerns nästa programmerade
kommando körs.
Programtimern aktiveras (p-ikonen visas) eller inaktiveras (p-ikonen
visas inte) med knappen pr.
OBS!

■

Aktivera eller inaktivera programtimern med
knappen pr. Programtimern gäller före knappen
y. Knappen y åsidosätter bara programtimern tills nästa programmerade händelse.

■

Om den automatiska omstartsfunktionen är
inaktiverad aktiveras inte programtimern när
strömmen återvänder efter ett strömavbrott. Tryck
på knappen pr för att aktivera programtimern
igen.

■

När strömmen återvänder efter ett strömavbrott
tillämpar den automatiska omstartsfunktionen
användargränssnittets
inställningar
vid
strömavbrottet.

av

När enheten är ansluten till en extern rumstermostat
åsidosätts programtimern för komfortkyla och
uppvärmning av den externa rumstermostaten.

OBS!

Intervall för växlingsvärdet: –5°C till +5°C
Visning av faktiska temperaturer

"Programmering

Växla till önskat läge vid en angiven tidpunkt, i kombination med
en temperaturinställning (väderberoende eller manuellt inställd).
Fem händelser per veckodag kan programmeras, totalt
35 händelser.

Ikonen a visas på displayen tillsammans med växlingsvärdet.
Växlingsvärdet visas inte om det är 0.
2

Uppvärmning och komfortkyla (se
komfortkyla eller uppvärmning" på sid 8)

Tyst drift (se "Programmering av tyst drift, extra värmekapacitet
eller hushållsvarmvattenberedning" på sid 9)
Växla läget på eller av vid en schemalagd tidpunkt. Fem
åtgärder kan programmeras per läge. Dessa åtgärder upprepas
dagligen.

3.

Extra värmekapacitet (se "Programmering av tyst drift, extra
värmekapacitet eller hushållsvarmvattenberedning" på sid 9)
Tillåt eller neka extra värmekapacitet vid en schemalagd tidpunkt. Fem åtgärder kan programmeras per läge. Dessa
åtgärder upprepas dagligen.

4.

Hushållsvarmvattenberedning (se "Programmering av tyst drift,
extra värmekapacitet eller hushållsvarmvattenberedning" på
sid 9)
Växla läget på eller av vid en schemalagd tidpunkt. Fem
åtgärder kan programmeras per läge. Dessa åtgärder upprepas
dagligen.
■

De programmerade händelserna lagras inte
kronologiskt för händelserna utan kronologiskt för
programmeringen. Detta betyder att händelsen som
programmerades först får händelsenummer 1, trots
att den körs efter andra programmerade
händelsenummer.

■

När programtimern stänger av uppvärmning eller
komfortkyla x, stängs styrenheten också av.
Observera att detta inte påverkar hushållsvarmvattenberedningen.

Vi rekommenderar därför att du alltid har den
automatiska omstartsfunktionen aktiverad.
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Vad kan programtimern INTE göra?
Programtimern kan inte växla driftläge från komfortkyla till
uppvärmning eller tvärtom.
Så här tolkas de programmerade händelserna
För att du ska kunna förstå anläggningens beteende när programtimern
är aktiverad är det viktigt att du tänker på att det "senast" programmerade
kommandot åsidosätter det "föregående" programmerade kommandot
och förblir aktivt till "nästa" programmerade kommando körs.
Exempel: Tänk dig att klockan är 17:30 och händelser är programmerade
för 13:00, 16:00 och 19:00. Det "senast" programmerade kommandot
(16:00) åsidosatte "föregående" programmerat kommando (13:00) och
förblir aktivt tills "nästa" programmerade kommando (19:00) körs.
För att känna till den aktuella inställningen tittar man på det senast
programmerade kommandot. Det är uppenbart att det "senast"
programmerade kommandot kan gälla föregående dag. Se
"Kontrollera programmerade händelser" på sid 9.
OBS!

Vid programtimerdrift kan någon ha ändrat de aktuella
inställningarna manuellt (det "senaste" kommandot
åsidosattes med andra ord manuellt). Ikonen p, som
indikerar programtimerdrift, kan fortfarande visas,
vilket ger intrycket att de "senaste" kommandoinställningarna fortfarande är aktiva. "Nästa"
programmerade kommando åsidosätter de ändrade
inställningarna och återgår till ursprungsprogrammet.

Eftersom programtimern inte kan växla mellan driftlägen
(kyla eller värme) och varje programmerad händelse har
en kylningstemperatur och uppvärmningstemperatur kan
följande situationer uppstå:
■

När programtimern är aktiv och i uppvärmningsläge,
och läget manuellt ändras till komfortkyla (med
knappen =), kommer driftläget därefter att förbli
komfortkyla och programhändelser följer motsvarande
kylningstemperaturer. Återställning av uppvärmningsläge måste göras manuellt (med knappen =).

■

När programtimern är aktiv och i kylningsläge, och
läget manuellt ändras till uppvärmning (med knappen
=), kommer driftläget därefter att förbli uppvärmning och programhändelser följer motsvarande
uppvärmningstemperaturer. Återställning av kylningsläge måste göras manuellt (med knappen =).

Ovanstående bevisar hur viktigt det är att programmera
både kylnings- och uppvärmningstemperaturer för båda
händelserna. Om du inte programmerar dessa temperaturinställningar används de fördefinierade standardvärdena.

Programmering och kontroll av programtimern
Komma igång
Programmeringen av programtimern är flexibel (du kan när som helst
lägga till, ta bort eller ändra programmerade händelser) och rättfram
(programmeringsstegen har hållits ned till ett minimum). Innan du
programmerar programtimern bör du tänka på följande:
■

Bekanta dig med ikonerna och knapparna. Du behöver dem vid
programmeringen. Se "Namn och funktion för knappar och
ikoner" på sid 3.

■

Fyll i formuläret som finns sist i den här handboken. Med detta
formulär kan du definiera de nödvändiga händelserna för varje
dag. Tänk på följande:
- I komfortkyla/uppvärmningsprogrammet kan 5 händelser
programmeras per veckodag. Samma händelser upprepas
varje vecka.
- I programmet för hushållsvarmvattenberedning, extra
värmekapacitet och tyst drift kan 5 händelser programmeras
per läge. Samma händelser upprepas dagligen.

■

Ta dig tid att ange alla data noggrant.

■

Försök att programmera händelserna kronologiskt: Börja med
händelse 1 för den första händelsen och sluta med det högsta
numret för den sista händelsen. Detta är inget krav, men
kommer att göra det enklare att tolka programmet vid en senare
tidpunkt

■

Om du programmerar 2 eller flera händelser på samma dag och
vid samma tidpunkt kommer endast den händelse med högst
händelsenummer att utföras.

■

Du kan alltid ändra, lägga till eller ta bort programmerade
händelser senare.

■

Vid programmering av uppvärmningshändelser (tid och
temperatur) läggs kylningshändelser samtidigt till automatiskt,
men med den fördefinierade standardkyltemperaturen. När du
programmerar kylningshändelser (tid och temperatur) läggs
uppvärmningshändelser samtidigt till automatiskt, men med den
fördefinierade standarduppvärmningstemperaturen.
Inställningarna för dessa automatiskt tillagda händelser kan
ändras genom programmering av motsvarande läge. Detta
betyder att efter programmering av uppvärmning bör du också
programmera motsvarande kylningstemperaturer och vice
versa.

Bruksanvisning
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Programmering

Programmering av komfortkyla eller uppvärmning görs som följer:

Programmering av komfortkyla eller uppvärmning

OBS!

Du kan återgå till föregående steg i programmeringsproceduren utan att spara ändrade inställningar
genom att trycka på knappen pr.

1

Använd knappen = för att välja det driftläge (kyla eller värme)
som du vill programmera.

2

Tryck på knappen <.
Det aktuella läget blinkar.

3

Tryck på knappen < för att bekräfta valt läge.
Den aktuella dagen blinkar.

4

Välj den dag som du vill kontrollera eller programmera med
knapparna pi och pj.
Vald dag blinkar.

5

Tryck på knappen < för att bekräfta vald dag.
Den först programmerade händelsen för den valda dagen visas.

6

Använd knapparna pi och pj för att kontrollera övriga
programmerade händelser den dagen.
Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 4
och 5) visas inte.

7

Håll ned knappen < i 5 sekunder för att starta programmeringsläget.

8

Använd knappen < för att välja det händelsenummer som du vill
programmera eller ändra.

9

Tryck på knappen ba för att:
-

5 sec

x stänga av både kylning eller uppvärmning och
styrenheten.
9: ställa in temperaturen med knapparna bi och
bj.
a: välja automatisk temperaturberäkning (endast vid
uppvärmning).

10

Använd knapparna pi och pj för att ställa in korrekt
händelsetid.

11

Upprepa steg 8 till 10 för att programmera resterande händelser
för den valda dagen.
När alla händelser har programmerats kontrollerar du att
displayen visar det högsta händelsenummer som du vill spara.

12

Håll ned knappen < i 5 sekunder
programmerade händelserna.

för

att

lagra

de

Om knappen < trycks ned när händelsenummer 3 visas lagras
händelserna 1, 2 och 3, medan 4 och 5 raderas.
Du återkommer automatiskt till steg 6.
Genom att trycka på knappen pr flera gånger återkommer du
till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen
till normal drift.

5 sec

OBS!

Programmeringen görs på samma sätt för både
komfortkyla och uppvärmning. I början av
programmeringsproceduren väljs komfortkyla eller
uppvärmning. Därefter måste du återgå till början av
programmeringsproceduren för att programmera det
andra driftläget.
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Programmering av tyst drift,
hushållsvarmvattenberedning

extra

värmekapacitet

eller

10

Håll ned knappen < i 5 sekunder
programmerade händelserna.

för

att

lagra

de

Om knappen < trycks ned när händelsenummer 3 visas lagras
händelserna 1, 2 och 3, medan 4 och 5 raderas.
Du återkommer automatiskt till steg 4. Genom att trycka på
knappen pr flera gånger återkommer du till föregående steg i
denna procedur och återkommer slutligen till normal drift.

Kontrollera programmerade händelser
Kontroll av händelser för komfortkyla eller uppvärmning
OBS!

Kontrollen görs på samma sätt för både komfortkyla
och uppvärmning. Kontrollen görs på samma sätt för
både komfortkyla och uppvärmning. Därefter måste du
återgå till början av kontrollproceduren för att
kontrollera det andra driftläget.

Kontroll av komfortkyla eller uppvärmning görs som följer.
OBS!

Du kan återgå till föregående steg i proceduren genom
att trycka på knappen pr.

1

Använd knappen = för att välja det driftläge (komfortkyla eller
uppvärmning) som du vill kontrollera.

2

Tryck på knappen <.
Det aktuella läget blinkar.

3

Tryck på knappen < för att bekräfta valt läge.
Den aktuella dagen blinkar.

4

Välj den dag som du vill kontrollera med knapparna pi och
pj.
Vald dag blinkar.

5

Tryck på knappen < för att bekräfta vald dag.
Den först programmerade händelsen för den valda dagen visas.

6
Programmering av hushållsvarmvattenberedning, extra värmekapacitet eller tyst drift görs som följer:
OBS!

1

Genom att trycka på knappen pr flera gånger återkommer du
till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen
till normal drift.
Kontroll av hushållsvarmvattenberedning, extra värmekapacitet
eller tyst drift

Det aktuella läget blinkar.
2

Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 4
och 5) visas inte.

Du kan återgå till föregående steg i programmeringsproceduren utan att spara ändrade inställningar
genom att trycka på knappen pr.

Tryck på knappen <.

Använd knapparna pi och pj för att välja det läge som
du vill programmera (tyst drift s, extra värmekapacitet m eller
hushållsvarmvattenberedning w).

Kontroll av hushållsvarmvattenberedning, extra värmekapacitet eller
tyst drift görs som följer.
OBS!

Det valda läget blinkar.
3

Du kan återgå till föregående steg i proceduren genom
att trycka på knappen pr.

Tryck på knappen < för att bekräfta valt läge.
1

Den först programmerade händelsen visas.
4

Använd knapparna pi och pj för att kontrollera övriga
programmerade händelser den dagen.

Använd knapparna pi och pj för att kontrollera
programmerade händelser.

Det aktuella läget blinkar.
2

Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 4
och 5) visas inte.
<

5

Håll ned knappen
programmeringsläget.

i

5 sekunder

för

att

6

Använd knappen < för att välja det händelsenummer som du vill
programmera eller ändra.

7

Använd knapparna pi och pj för att ställa in korrekt
händelsetid.

8

Använd knappen ba för att aktivera eller inaktivera x som
händelse.

9

Upprepa steg 6 till 8 för att programmera resterande händelser
för det valda läget.

Tryck på knappen <.

Använd knapparna pi och pj för att välja det läge som
du vill kontrollera (tyst drift s, extra värmekapacitet m eller
hushållsvarmvattenberedning w).
Det valda läget blinkar.

starta
3

Tryck på knappen < för att bekräfta valt läge.
Den först programmerade händelsen visas.

4

Använd knapparna pi och pj för att kontrollera de
programmerade händelserna.
Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 4
och 5) visas inte.
Genom att trycka på knappen pr flera gånger återkommer du
till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen
till normal drift.

När alla händelser har programmerats kontrollerar du att
displayen visar det högsta händelsenummer som du vill spara.
Bruksanvisning
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Tips och trick
Programmering av följande dag(ar)
Efter kontroll av programmerade händelser för en specifik dag (d.v.s.
efter nedtryckning av knappen < i 5 sekunder) trycker du en gång på
knappen pr. Du kan nu välja en annan dag med knapparna pi
och pj och börja om med kontrollen och programmeringen.

ANVÄNDA

FJÄRRLARMET (TILLVAL)

EKRP1HB-fjärrlarmadresskortet
(tillval)
kan
användas
för
fjärrövervakning av systemet. Detta adresskort har 2 spänningsfria
utdatasignaler.
■

Vid uppvärmnings-/kylprogram är det möjligt att kopiera alla
programmerade händelser för en specifik dag till dagen efter (d.v.s.
kopiera alla programmerade händelser från "1" till "2").

Utdata 1 = larmsignal: denna signal aktiveras när enheten har
ett feltillstånd, och lokal inställningsparameter har standardinställningen [C-01]. Se "[C] Solvärmeprioritetsläge" på sid 15
för andra möjligheter.

■

Utdata 2 = PÅ/AV-signal: denna signal aktiveras när enheten är i
drift.

Så här kopierar du programmerade händelser till dagen efter:

Mer information om kabelanslutningar för detta tillval finns i
kopplingsschemat för enheten.

Kopiera programmerade händelser till följande dag

1

Tryck på knappen <.
Det aktuella läget blinkar.

2

Använd knapparna pi och pj för att välja önskat läge
för programmering.

INSTÄLLNINGAR

Det valda läget blinkar.

Enheten bör konfigureras av installatören för att matcha installationsmiljön (utomhusklimatet, installerade tillbehör, o.s.v.) och användarens krav. Till detta kommer ett antal lokala inställningar. Dessa
lokala inställningar kan nås och programmeras via användargränssnittet.

Du kan lämna programmeringen genom att trycka på
knappen pr.
3

Tryck på knappen < för att bekräfta valt läge.
Den aktuella dagen blinkar.

4

Välj den dag som du vill kopiera till dagen efter med knapparna
pi och pj.
Vald dag blinkar.
Du kan återgå till steg 2 genom att trycka på knappen pr.

5

Håll ned knapparna < och pr samtidigt i 5 sekunder.
Efter 5 sekunder visar displayen följande dag (t.ex. "2" om
"1" valdes först). Detta indikerar att dagen har kopierats.
Du kan återgå till steg 2 genom att trycka på knappen pr.

Varje lokal inställning får ett 3-siffrigt nummer eller kod, t.ex. [5-03],
som indikeras på användargränssnittets display. Den första siffran [5]
indikerar den 'första koden' eller lokala inställningsgruppen. Den
andra och tredje siffran [03] indikerar tillsammans den 'andra koden'.
En lista över alla lokala inställningar och standardvärden finns under
"Inställningar, tabell" på sid 16. I den här listan finns 2 kolumner för
registrering av datum och värde för lokala inställningar som skiljer sig
från standardvärdet.
En detaljerad beskrivning av alla lokala inställningar finns under
"Detaljerad beskrivning" på sid 11.

Ta bort en eller flera programmerade händelser
Borttagning av en eller flera programmerade händelser görs
samtidigt som programmerade händelser lagras.

Procedur
Så här ändrar du en eller flera lokala inställningar:

När alla händelser för en dag har programmerats kontrollerar du att
displayen visar det högsta händelsenummer som du vill spara.
Genom att hålla ned knappen < i 5 sekunder lagrar du alla händelser
utom de som har ett högre händelsenummer än det visade.
När t.ex. knappen < trycks ned när händelsenummer 3 visas lagras
händelserna 1, 2 och 3, medan 4 och 5 raderas.
3

Ta bort ett läge
1

1
2

Tryck på knappen <.
Det aktuella läget blinkar.

2

Använd knapparna pi och pj för att välja det läge som
du vill ta bort (tyst drift s, extra värmekapacitet m eller
hushållsvarmvattenberedning w).
Det valda läget blinkar.

3

Håll ned knapparna < och ba samtidigt i 5 sekunder för att
radera det valda läget.

Ta bort en veckodag (komfortkyla eller uppvärmning)
1

Använd knappen = för att välja det driftläge (komfortkyla eller
uppvärmning) som du vill ta bort.

2

Tryck på knappen <.

1

Tryck på knappen z i minst 5 sekunder för att övergå till FIELD
SET MODE (inställningsläge).
Ikonen $ (3) visas. Den aktuella inställningskoden visas
; (2), med inställt värde till höger - (1).

Tryck på knappen < för att bekräfta valt läge.

2

Tryck på bgi-knappen för att välja första inställningskod.

Den aktuella dagen blinkar.

3

Tryck på bgj-knappen för att välja andra inställningskod.

Välj den dag som du vill radera med knapparna pi
och pj.

4

Tryck på pfi-knappen och pfj-knappen för att
ändra inställningsvärde för den valda inställningen.

Vald dag blinkar.

5

Spara det nya värdet genom att trycka på knappen pr.

Håll ned knapparna < och ba samtidigt i 5 sekunder för att
radera den valda dagen.

6

Upprepa steg 2 till 4 för att ändra inställningar efter behov.

Det aktuella läget blinkar.
3

4

5
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När du är klar trycker du på knappen z" för att lämna
inställningsläget.

7

OBS!

Ändringar av en specifik inställning lagras endast när
knappen pr trycks ned. Om du går till en annan
inställningskod eller trycker på knappen z ignoreras
den gjorda ändringen.

OBS!

■

Före leverans har värdena
"Inställningar, tabell" på sid 16.

■

När du lämnar FIELD SET MODE (inställningsläget) kan "88" visas på den användargränssnittets
LCD-panel medan enheten initieras.

inställts

enligt

Detaljerad beskrivning
[0] Användarbehörighetsnivå
Vid behov kan vissa knappar i användargränssnittet göras
otillgängliga för användaren.
Tre behörighetsnivåer är tillgängliga (se tabellen nedan). Växling
mellan nivå 1 och nivå 2/3 görs genom att hålla ned 4 knapparna
pfi och pfj omedelbart följt av att hålla ned
knapparna s, ba i minst 5 sekunder (i normalläge). Observera att
ingen indikering visas på användargränssnittet. När nivå 2/3 valts
bestäms den aktuella behörighetsnivån – antingen nivå 2 eller
nivå 3 – bestäms av den lokala inställningen [0-00].
Behörighetsnivå
Knapp

Knapp för tyst drift
Knapp för
väderberoende
temperaturinställning
Aktiverings/inaktiveringsknapp för
programtimern
Programmeringsknapp
Tidsinställningsknappar

Knapp för
inspektion/testkörning

1

2

3

s

kan
användas

—

—

ba

kan
användas

—

—

pr

kan
användas

kan
användas

<

kan
användas

—

—

pf
i
pf
j

kan
användas

—

—

z

kan
användas

[1] Väderberoende temperaturinställning (endast
uppvärmningsläge)
Den väderberoende temperaturinställningen definierar parametrarna
för väderberoende drift av enheten. Vid väderberoende drift bestäms
vattentemperaturen automatiskt beroende på utomhustemperaturen:
Kallare utomhustemperaturer resulterar i varmare vatten och vice
versa. Vid väderberoende drift kan användaren växla vattentemperaturen uppåt eller nedåt med maximalt 5°C. Se "Välja
väderberoende
temperaturinställningsdrift
(endast
uppvärmningsläge)" på sid 6 för mer information om väderberoende
drift.
■ [1-00]
Låg
omgivningstemperatur
utomhustemperatur.

(Lo_A):

låg

■ [1-01]
Hög
omgivningstemperatur
utomhustemperatur.

(Hi_A):

hög

■ [1-02] Inställningstemperatur för låg omgivningstemperatur
(Lo_Ti): målinställning för utgående vattentemperatur när
utomhustemperaturen motsvarar eller faller under den låga
omgivningstemperaturen (Lo_A).
Observera att Lo_Ti-värdet ska vara högre än Hi_Ti,
eftersom varmare vatten krävs för lägre utomhustemperaturer (d.v.s. Lo_A).
■ [1-03] Inställningstemperatur för hög omgivningstemperatur
(Hi_Ti): målinställning för utgående vattentemperatur när
utomhustemperaturen motsvarar eller stiger över den höga
omgivningstemperaturen (Hi_A).
Observera att Hi_Ti-värdet ska vara lägre än Lo_Ti, eftersom
högre utomhustemperaturer (d.v.s. Hi_A) inte kräver lika
varmt vatten.
Tt

Lo_Ti
+ 05

—

00

Hi_Ti

—

—

Shift value

– 05

Lo_A

Hi_A

Tt

Målvattentemperatur

TA

Omgivningstemperatur (utomhus)

TA

= Växlingsvärde

Bruksanvisning
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[2] Desinfektionsfunktion

[4] Reservvärmedrift
uppvärmning

Gäller endast installationer med en varmvattentank.
Desinfektionsfunktionen desinficerar varmvattentanken genom att
regelbundet höja varmvattnet till en viss temperatur.
Den lokala inställningen av desinfektionsfunktionen ska
göras av installatören enligt nationella och lokala
bestämmelser.
■ [2-00] Driftsintervall: Dag(ar) i veckan som varmvattnet ska
hettas upp ytterligare.

■ [2-03] Temperaturinställning: Den högre vattentemperatur
som ska uppnås.
■ [2-04] Intervall: Tidsperiod som definierar hur länge den
inställda temperaturen ska bibehållas.

■ [4-00] Status: Definierar om reservvärmedrift är aktiverad (1)
eller inaktiverad (0).
OBS!

OBS!

[2-04]

22.00

23.00

24.00

t

När den lokala prioritetsinställningen är AV (0),
ska du kontrollera att strömförbrukningen inte
överskrider försörjningsbegränsningarna.

[2-02]
TDHW

Hushållsvarmvattentemperatur

TU

Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet)

TH

Inställd högre temperatur [2-03]

t

Temperatur för avstängning av uppvärmning
■ [4-02] Avstängningstemperatur för uppvärmning: Den
utomhustemperatur över vilken uppvärmning stängs av för
att undvika överhettning.

Tid

[3] Automatisk omstart
När strömmen återvänder efter ett strömavbrott tillämpar den
automatiska omstartsfunktionen användargränssnittets inställningar
vid strömavbrottet.
OBS!

Vi rekommenderar därför att du alltid har den
automatiska omstartsfunktionen aktiverad.

Observera att med funktionen inaktiverad aktiveras inte
programtimern när strömmen återvänder efter ett strömavbrott. Tryck
på knappen pr för att aktivera programtimern igen.
■ [3-00]
Status:
Definierar
om
den
omstartsfunktionen är PÅ (0) eller AV (1).
OBS!

Enhet för luft/vatten-värmepumpsystem och tillval
4PW51122-1

automatiska

Om strömförsörjningen med differentierad eltariff är av
en typ där strömförsörjningen avbryts ska du alltid
tillåta den automatiska omstartsfunktionen.
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När den lokala prioritetsinställningen är PÅ (1),
kan
systemets
uppvärmningsprestanda
försämras vid låga utomhustemperaturer,
eftersom uppvärmning av varmvatten med
reservvärmaren inte är tillgänglig för
uppvärmning (uppvärmning görs fortfarande
med värmepumpen).
När den lokala prioritetsinställningen är PÅ (2),
kan
systemets
uppvärmningsprestanda
försämras vid låga utomhustemperaturer,
eftersom uppvärmning av varmvatten med
elpatronen inte är tillgänglig för varmvattenberedning).
Varmvattenberedning
med
värmepump är fortfarande möjlig.

TU

01.00

Även om den lokala inställningen av
reservärmarens driftstatus [4-00] är inställd på
inaktiverad (0), kan reservvärmaren köras vid
start och avfrostningsdrift.

■ [4-01] Prioritet: definierar om reservvärmaren och elpatronen
kan köras samtidigt (0), eller om elpatronen har prioritet över
reservvärmardriften (1), eller om reservvärmedrift har
prioritet över elpatrondrift (2).

TH

00.00

för

Användning av reservvärmaren kan helt stängas av eller sättas på,
eller inaktiveras beroende på användning av elpatronen.

TDHW
[2-03]

avstängningstemperatur

Reservvärmedrift

■ [2-01] Status: Definierar om desinfektionsfunktionen är på (1)
eller av (0).
■ [2-02] Starttid: Den tid på dagen då varmvattnet ska hettas
upp ytterligare.

och

■ [4-03] Elpatrondrift: Definierar om tillvalselpatronen är
aktiverad (1) eller begränsad (0).
OBS!

Om elpatronsdrift är begränsad kommer
elpatronsdrift
endast
att
tillåtas
under
desinfektionsfunktionen [2]
(se
"[2] Desinfektionsfunktion" på sid 12) eller när
extra hög varmvattentemperatur begärs.

■ [4-04] Frysskyddsfunktion förhindrar att vattenledningarna
fryser mellan hemmet och enheten. Vid låga omgivande
temperaturer aktiveras pumpen, och vid låg vattentemperatur
aktiveras dessutom reservvärmaren.
Standardfrysskyddsfunktionen omfattar även frysning av
vattenledningar som inte är tillräckligt isolerade.
Detta innebär att pumpen aktiveras när den omgivande
temperaturen
närmar
sig
fryspunkten,
oavsett
driftstemperaturen.
■ Om installatören kan garantera att hela installationen är
tillräckligt skyddad från frysning med en minsta tjocklek
på 13 mm och x≤0,040 W/mK kan en lägre grad av
frysskydd som minskar pumpens driftstid ställas in.
■ Om vattensystemet innehåller glykol kan en lägre grad av
frysskydd, vilket minskar pumpens driftstid, ställas in.
Kontakta din lokala leverantör för mer information.

Bruksanvisning
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[5] Jämviktstemperatur och temperatur för
uppvärmningsprioritet

[6] DT för varmvattenberedning
Gäller endast installationer med en varmvattentank.

Jämviktstemperatur – Lokala inställningar för 'jämviktstemperatur'
gäller drift av reservvärmaren.
När jämviktstemperaturfunktionen är aktiverad är drift av
reservvärmaren begränsad till låga utomhustemperaturer, d.v.s. när
utomhustemperaturen faller under angiven jämviktstemperatur. När
funktionen är inaktiverad kan reservvärmaren användas vid alla
utomhustemperaturer. Aktivering av den här funktionen sänker
drifttiden för reservvärmaren.
■ [5-00] Status för jämviktstemperatur: Anger om jämviktstemperaturfunktionen är aktiverad (1) eller inaktiverad (0).
■ [5-01] Jämviktstemperatur: Utomhustemperatur under vilken
drift av reservvärmaren är tillåten.
Temperatur för uppvärmningsprioritet – Gäller endast
installationer med en varmvattentank. – Fältinställningarna för
"temperatur för uppvärmningsprioritet" gäller trevägsventilens
funktion och elpatronen i hushållsvarmvattenberedaren.
När funktionen för uppvärmningsprioritet är aktiverad används
värmepumpens hela kapacitet för uppvärmning bara när
utomhustemperaturen är lika med eller mindre än den angivna temperaturen för uppvärmningsprioritet, t.ex. en låg utomhustemperatur.
I det här fallet bereds varmvattnet bara med elpatronen.
■ [5-02] Status för uppvärmningsprioritet: Anger om
uppvärmningsprioritet är aktiverad (1) eller inaktiverad (0).
■ [5-03] Temperatur för uppvärmningsprioritet: Utomhustemperatur under vilken varmvattnet bereds enbart med
elpatronen, d.v.s. låg utomhustemperatur.
OBS!

Om elpatrondrift är begränsad ([4-03]=0) och
omgivningstemperaturen TA är lägre än den lokala
inställning där parameter [5-03] är inställd,
kommer varmvattenberedning inte att utföras.

■ [5-04] Temperaturinställningskorrigering för varmvattentemperaturen: Temperaturinställningskorrigering för önskad
varmvattentemperatur som ska tillämpas vid låg utomhustemperatur när uppvärmningsprioritet är aktiverad. Den
korrigerade (högre) temperaturinställningen säkerställer att
den totala värmekapaciteten för vattnet i tanken inte ändras i
någon större utsträckning genom att kompensera för det
kallare vattnet i botten på tanken (eftersom värmeväxlarspolen inte används) med ett varmare skikt på toppen.
Tset

Lokala inställningar för 'DT (deltatemperatur) för varmvattenberedning' bestämmer temperaturer för vilka uppvärmning av
varmvattnet med värmepumpen ska startas (d.v.s. värmepumpens
PÅ-temperatur) och stoppas (d.v.s. värmepumpens AV-temperatur).
När varmvattentemperaturen faller under värmepumpens PÅtemperatur (THP ON) startas varmvattenberedning med värmepumpen. Så fort varmvattentemperaturen uppnår värmepumpens
AV-temperatur (THP OFF) eller den användarinställda temperaturen
(TU) stoppas uppvärmning av varmvattnet med värmepumpen (med
trevägsventilen).
Värmepumpens AV-temperatur och värmepumpens PÅ-temperatur,
samt dess förhållande med de lokala inställningarna [6-00] och [6-01]
förklaras i illustrationen nedan.
■ [6-00] Start: Temperaturinställning som bestämmer
värmepumpens PÅ-temperatur (THP ON). Se illustrationen.
■ [6-01] Stopp: Temperaturinställning som bestämmer
värmepumpens AV-temperatur (THP OFF). Se illustrationen.
TU < THP MAX

TU > THP MAX
T(°C)

TU
= 70°C
[6-01] = 7°C
[6-00] = 7°C

70

TU

55

THP MAX

TU
= 45°C
[6-01] = 7°C
[6-00] = 7°C

T(°C)

55

THP MAX

45

TU = THP OFF

38

THP ON

[6-01]
48

THP OFF

41

THP ON

[6-00]

TU

[6-00]

Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet)

THP MAX

Maximal värmepumpstemperatur vid sensorn i
varmvattentanken (55°C)

THP OFF

Värmepumpens AV-temperatur

THP ON

Värmepumpens PÅ-temperatur

OBS!

THP MAX är ett teoretiskt värde. I realiteten är den
maximala tanktemperatur som kan uppnås med
värmepumpen 53°C. Vi rekommenderar att du väljer
THP OFF inte högre än 48°C för att förbättra prestandan
för värmepumpen i varmvattenberedningsläge.

[5-04]
TU

[5-03]

TA

Tset

Temperaturinställning för hushållsvarmvatten

TU

Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet)

TA

Omgivningstemperatur (utomhus)
Uppvärmningsprioritet

Bruksanvisning

13

E(D/B)(H/L)Q011~016AA6V3+W1

Enhet för luft/vatten-värmepumpsystem och tillval
4PW51122-1

[7] Steglängd för hushållsvarmvatten

[8] Timer för varmvattenberedning

Gäller endast installationer med en varmvattentank.

Gäller endast installationer med en varmvattentank.

När hushållsvarmvattnet uppvärms och hushållsvarmvattentemperaturinställningen (som angiven av användaren) har uppnåtts
fortsätter elpatronen att värma upp hushållsvarmvattnet till en
temperatur några grader över den inställda temperaturen, d.v.s.
elpatronens AV-temperatur. Dessa extra grader anges av
steglängdsinställningen för varmvattnet. Korrekt inställning förhindrar
elpatronen från att för ofta sättas på och stängas av för att bibehålla
den inställda varmvattentemperaturen. Obs! Elpatronen sätts på igen
när varmvattentemperaturen faller 2°C (fast värde) under elpatronens
AV-temperatur.

Lokala inställningar för 'timer för varmvattenberedningsläge'
definierar min- och maxtider för varmvattenberedning mellan två
varmvattenberedningscykler.

Om programtimern för elpatronen (se bruksanvisningen) är aktiv körs elpatronen bara om detta
tillåts av programtimern.

OBS!

■ [7-00] Hushållsvarmvattensteglängd: Temperaturskillnaden
över varmvattentemperaturinställningen innan elpatronen
stängs av.
TDHW

■ [8-01] Maximal drifttid: Anger den längsta tidsperiod under
vilken varmvattenberedning ska vara aktiverad, även när
måltemperaturen för varmvattnet har uppnåtts.
Observera att när enheten är konfigurerad för att arbeta med
en
rumstermostat
(se
kapitlet
"Konfiguration
av
rumstermostatinstallationen"
i
installationshandboken)
kommer timern för den maximala drifttiden bara att beaktas
när det finns en begäran om komfortkyla eller uppvärmning.
När det inte finns någon begäran för komfortkyla eller
uppvärmning kör värmepumpen varmvattenberedning tills
"värmepump AV-temperaturen" (se lokala inställningar [5])
uppnåtts. När ingen rumstermostat är installerad beaktas
alltid timern.
■ [8-02] Tid mellan två cykler: Anger det minsta intervallet
mellan två varmvattenberedningscykler.

[7-00]

TBH OFF 73
TBH ON 71
TU 70

■ [8-00] Minsta drifttid: Anger den kortaste tidsperiod under
vilken varmvattenberedning ska vara aktiverad, även när
måltemperaturen för varmvattnet har uppnåtts.

60

THP MAX 55
THP OFF 48

1

[6-01]
[6-00]

THP ON 41
40

0
1

30

0

20
HP

BH

10

TU
[7-00]
[6-01]
[6-00]

= 70°C
= 3°C
= 7°C
= 7°C

[8-00]
HP

[8-01]

0
t
BH

Elpatron

HP

Värmepump. Om uppvärmningstiden tar för lång tid med
värmepumpen kan elpatronen användas för extra
uppvärmning

TBH OFF

Elpatron AV-temperatur (TU + [7-00])

TBH ON

Elpatron PÅ-temperatur (TBH OFF – 2°C)

THP MAX

Maximal värmepumpstemperatur vid sensorn
i varmvattentanken

THP OFF

Värmepump AV-temperatur (THP MAX – [6-01])

THP ON

Värmepump PÅ-temperatur (THP OFF – [6-00])

TDHW
TU

t

1

Varmvattenberedning (1 = aktiv, 0 = ej aktiv)

2

Varmvattenbegäran (1 = begäran, 0 = ingen begäran)

t

Tid

OBS!

Om utomhustemperaturen är högre än den lokala
inställning som parameter [4-02] är inställd
beaktas inte de lokala inställningarna för
parametrarna [8-01] och [8-02].

■ [8-03] Fördröjningstid för elpatron: Anger startfördröjning för
elpatronen efter start av värmepumpens varmvattenberedning.

Hushållsvarmvattentemperatur

1

Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet)

t

[8-02]

3

0

Tid

1
OBS!

Om elpatrondrift begränsas ([4-03]=0) har
börvärdet för lokalt inställd parameter [7-00] ingen
betydelse.

0
1
0

[8-03]
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t

1

Elpatrondrift (1 = aktiv, 0 = ej aktiv)

2

Hushållsvarmvattendrift för värmepumpen (1 = begäran,
0 = ingen begäran)

3

Varmvattenbegäran (1 = begäran, 0 = ingen begäran)

t

Tid
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[C] Solvärmeprioritetsläge
OBS!

■

Kontrollera att [8-03] alltid är mindre än max
drifttid [8-01].

■

[C-00] För information om solvärmepaketet EKSOLHW, se
installationshandboken för paketet.

■

Genom att anpassa elpatronens fördröjningstid till
den maximala drifttiden kan en balans hittas
mellan energieffektivitet och uppvärmningstid.

■

[C-01] Definierar logiken för larmutsignalen för EKRP1HBkretskortet för fjärrlarmets insignal/utsignal.

■

Om elpatronens fördröjningstid är för lång kan det
ta för lång tid innan varmvattnet når den inställda
temperaturen vid varmvattenbegäran.

Om [C-01]=0 kommer larmutsignalen att strömsättas när ett
larm uppstår (standard).
Om [C-01]=1 kommer larmutsignalen inte att strömsättas när ett
larm uppstår. Denna lokala inställning ger möjlighet att särskilja
på identifiering av ett larm och identifiering av strömavbrott för
enheten.

Exempel
Inställningar för
energisparläge

Inställningar för snabbuppvärmning
(standard)

[8-01]

20~95 min

30 min

[8-03]

20~95 min

20 min

[9] Kylnings- och uppvärmningstemperaturer
Syftet med den här inställningen är att förhindra användaren från att
välja en felaktig (d.v.s. för varm eller för kall) utvattentemperatur.
Dessutom kan temperaturintervallen för värme och kyla som är
tillgängliga för användaren konfigureras.
■

För en golvvärmetillämpning är det viktigt att
begränsa den maximala utloppstemperaturen vid
uppvärmningsdrift
enligt
specifikationerna
för
golvvärmeinstallationen.

■

För en golvkylatillämpning är det viktigt att begränsa
den minsta utloppsvattentemperaturen vid kylningsdrift (lokal inställning för parameter [9-03]) till 16~18°C
för att förhindra kondens på golvet.

[C-01]

Larm

Inget larm

Ingen
strömförsörjning
till enheten

0
(standard)

Stängd utsignal

Öppen utsignal

Öppen utsignal

1

Öppen utsignal

Stängd utsignal

Öppen utsignal

[D] Strömförsörjning med differentierad eltariff
■

[D-00] Definierar vilka värmare som stängs av när signalen för
differentierad eltariff tas emot från elleverantören.
Om [D-01]=1 eller 2 och signalen för differentierad eltariff tas
emot från elleverantören kommer följande enheter att stängas
av:
[D-00]

■ [9-00] Övre gräns för uppvärmningstemperaturen: maximal
utvattentemperatur för uppvärmning.

■ [9-03] Nedre gräns för kylningstemperaturen: minsta
utvattentemperatur för kylning.

Tvingande AV

Tvingande AV

Tvingande AV

Tvingande AV

Tvingande AV

Tillåten

2

Tvingande AV

Tillåten

Tvingande AV

3

Tvingande AV

Tillåten

Tillåten

När parametern [D-01]=1 vid det tillfälle då den differentierade
eltariffsignalen skickas av elleverantören kommer den kontakten
att öppnas och enheten övergå i tvingande av-läge (1).
När parametern [D-01]=2 vid det tillfälle då den differentierade
eltariffsignalen skickas av elleverantören kommer den kontakten
att stängas och enheten övergå i tvingande av-läge (2).

Denna lokala inställning möjliggör val av önskat tyst läge. Två tysta
lägen är tillgängliga: tyst läge A och tyst läge B.

■ [A-00] Typ av tyst läge: Anger om tyst läge A (0) eller tyst
läge B (2) är valt.
■ [A-01] Parameter 01: ändra inte denna inställning. Låt den ha
sitt standardvärde.
Ange inga andra värden än de som nämnts.

[D-01] Definierar om utomhusenheten är ansluten till en
strömförsörjning med differentierad eltariff.

Om [D-01]=1 eller 2 är enheten ansluten till en strömförsörjning
med differentierad eltariff. I det här fallet kräver kabeldragningen
specifik installation som förklaras i "Anslutning till en strömförsörjning med differentierad eltariff" i installationshandboken.

[A] Tyst läge

I tyst läge B kan tyst drift åsidosättas när högre prestanda behövs. I
vissa fall kan detta resultera i mindre tyst drift av enheten för att
uppfylla den begärda prestandan.

[D-00]-inställningar 1, 2 och 3 är endast meningsfulla om strömförsörjningen med differentierad
eltariff är av den typ där strömförsörjningen inte
avbryts.

Om [D-01]=0 är enheten ansluten till en normal strömförsörjning
(standardvärde).

■ [9-04] Översvängningsinställning: Definierar hur mycket
vattentemperaturen får överstiga det inställda värdet innan
kompressorn stoppas. Denna funktion gäller endast
uppvärmningsläge.

I tyst läge A ges prioritet till tyst drift av enheten under alla
förhållanden. Fläkt- och kompressorhastigheten (och därmed
prestandan) är begränsad till en viss procentandel av hastigheten vid
normal drift. I vissa fall kan detta resultera i försämrad prestanda.

Elpatron

1

OBS!

■

Reservvärmare

0 (standard)

■ [9-01] Nedre gräns för uppvärmningstemperaturen: minsta
utvattentemperatur för uppvärmning.
■ [9-02] Övre gräns för kylningstemperaturen: maximal
utvattentemperatur för kylning.

Kompressor

[E] Avläsning av enhetsinformation
■

[E-00] Avläsning av programvaruversion (exempel: 23)

■

[E-01] Avläsning av EEPROM-version (exempel: 23)

■

[E-02] Avläsning av enhetens modellidentifiering (exempel: 11)

■

[E-03] Avläsning av det flytande köldmediets temperatur

■

[E-04] Avläsning av inloppsvattentemperaturen
OBS!

[E-03] och [E-04] avläsningar uppdateras inte
permanent. Temperaturavläsningar uppdateras
endast efter ny genomgång av den lokala
inställningen av de första koderna.

(1) När signalen släpps igen kommer den spänningsfria kontakten att slutas
och enhetens drift att återstartas. Det är därför viktigt att du låter den
automatiska omstartsfunktionen vara aktiverad. Se "[3] Automatisk
omstart" på sid 12.
(2) När signalen släpps igen kommer den spänningsfria kontakten att öppnas
och enhetens drift att återstartas. Det är därför viktigt att du låter den
automatiska omstartsfunktionen vara aktiverad. Se "[3] Automatisk
omstart" på sid 12.
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Inställningar, tabell

Första Andra
kod
kod
Inställningsnamn

0

2

Datum

Användarbehörighetsnivå

Intervall

Steg

Enhet

3

2/3

1

—

–10

–20~5

1

°C

01

Hög omgivningstemperatur (Hi_A)

15

10~20

1

°C

02

Inställningstemperatur för låg
omgivningstemperatur (Lo_TI)

40

25~55

1

°C

03

Inställningstemperatur för hög
omgivningstemperatur (Hi_TI)

25

25~55

1

°C

Fri

Mon~Sun,
Alla

—

—

Desinfektionsfunktion
00

Driftsintervall

01

Status

1 (PÅ)

0/1

—

—

02

Starttid

23:00

0:00~23:00

1:00

timme

03

Inställt värde

70

40~80

5

°C

04

Intervall

10

5~60

5

min

0 (PÅ)

0/1

—

—

Reservvärmedrift och avstängningstemperatur för uppvärmning

00

Status

00

Status

1 (PÅ)

0/1/2

—

—

01

Prioritet

0 (AV)

0/1

—

—

02

Temperatur för avstängning av uppvärmning

25

14~25

1

°C

03

Elpatrondrift

1

0/1

—

—

04

Frysskyddsfunktion

0 (aktiv)
Endast
läsning

—

—

—

1 (PÅ)

0/1

—

—

0

–15~35

1

°C

Jämviktstemperatur och temperatur för uppvärmningsprioritet
00

Jämviktstemperaturstatus

01

Jämviktstemperatur

02

Status för uppvärmningsprioritet

0 (AV)

0/1

—

—

03

Temperaturer för uppvärmningsprioritet

0

–15~20

1

°C

04

Temperaturinställningskorrigering för
varmvattentemperaturen

10

0~20

1

°C

DT för varmvattenberedning
00

Start

5

1~20

1

°C

01

Stopp

2

2~10

1

°C

0

0~4

1

°C

7

Steglängd för hushållsvarmvatten

8

Timer för varmvattenberedning

00

A

Normalvärde

Låg omgivningstemperatur (Lo_A)

4

9

Värde

00

Automatisk omstart

6

Datum

Väderberoende temperaturinställning

3

5

Värde

Användarbehörighetsnivå
00

1

Annan installationsinställning än standardvärdet

Steglängd för hushållsvarmvatten

00

Minsta drifttid

5

0~20

1

min

01

Maximal drifttid

30

5~95

5

min

02

Tid mellan två cykler

3

0~10

0,5

timme

03

Fördröjningstid för elpatron

20

20~95

5

min

Kylnings- och uppvärmningstemperaturintervall
00

Övre gräns för uppvärmningstemperaturen

55

37~55

1

°C

01

Nedre gräns för uppvärmningstemperaturen

15

15~37

1

°C

02

Övre gräns för kylningstemperaturen

22

18~22

1

°C

03

Nedre gräns för kylningstemperaturen

5

5~18

1

°C

04

Översvängningsinställning

2

1~4

1

°C

Tyst läge
00

Typ av tyst läge

0

0/2

—

—

01

Parameter 01

3

—

—

—
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Första Andra
kod
kod
Inställningsnamn

C

D

E

Datum

Värde

Datum

Värde

Normalvärde

Intervall

Steg

Enhet

Solvärmeprioritetsläge
00

Inställning av solvärmeprioritetsläge

0

0/1

1

—

01

Utdatalogik för EKRP1HB-kretskortet för
fjärrlarmets insignal/utsignal

0

0/1

—

—

0

0/1/2/3

—

—

0 (AV)

0/1/2

—

—

0

—

—

—

Strömförsörjning med differentierad eltariff
00

Avstängning av värmare

01

Enhetsanslutning till en strömförsörjning med
differentierad eltariff

02

Ej tillämpligt. Ändra inte standardvärdet!

Avläsning av enhetsinformation
00

Programvaruversion

Endast
läsning

—

—

—

01

EEPROM-version

Endast
läsning

—

—

—

02

Enhetsmodellidentifiering

Endast
läsning

—

—

—

03

Temperatur på flytande köldmedium

Endast
läsning

—

—

°C

04

Invattentemperatur

Endast
läsning

—

—

°C
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UNDERHÅLL

FELSÖKNING

Viktig information om det använda köldmedlet

Riktlinjerna nedan kan hjälpa dig att lösa ditt problem. Om du inte
kan lösa problemet kontaktar du din installatör.

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av
Kyotoavtalet.
Köldmedeltyp:
GWP(1)-värde:
(1)

R410A
1975

■

Inget visas på fjärrkontrollen (displayen är tom)
- Kontrollera om anläggningen har ström.
- Strömförsörjningen med differentierad eltariff är aktiv

■

En av felkoderna visas
Kontakta din lokala leverantör.

GWP = Global Warming Potential (växthuseffektpåverkan)

Regelbundna inspektioner för köldmedelläckage kan krävas,
beroende på europeisk eller nationell lagstiftning. Kontakta din lokala
leverantör för mer information.

■

Programtimern fungerar, men programmerade händelser utförs
vid fel tidpunkter (dvs 1 timme för tidigt eller för sent)
Kontrollera om klockan och veckodagen är korrekt inställda och
korrigera vid behov.

Underhållsarbeten
För att enheterna skall fungera så bra och pålitligt som möjligt, bör
man genomföra ett antal regelbundna kontroller av enhet och
ledningar, helst en gång per år. Detta underhåll ska utföras av din
lokala Daikin-tekniker.
Förutom att hålla fjärrkontrollen ren med en mjuk och fuktig trasa
behöver användaren inte utföra något underhåll.

Driftuppehåll
Under längre perioder av driftuppehåll, t.ex. på sommaren
med en ren uppvärmningsanläggning eller under långa
perioder när enheten inte behöver användas, är det viktigt
att INTE STÄNGA AV STRÖMMEN till enheten.
Om strömmen stängs av avbryts den automatiska
regelbundna motorrörelsen som förhindrar att motorn
fastnar.

Vid ett strömavbrott eller fel på pumpdriften ska systemet
tömmas (enligt bilden nedan).

A

AVFALLSHANTERING
Nedmontering av enheten eller hantering av köldmedel, olja och
andra delar ska ske i enlighet med lokala och nationella
bestämmelser.
Din produkt är markerad med denna symbol. Detta
betyder att elektriska och elektroniska produkter inte ska
blandas med osorterat hushållsavfall.
Försök inte demontera systemet själv: Nedmontering av systemet,
hantering av köldmedel, olja och andra delar måste göras av en
behörig installatör i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
Enheter måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt
avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella
negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta
installatören eller lokala myndigheter för mer information.

<A

När vattnet står stilla i systemet är frysning mycket
sannolik, vilket kan skada systemet.
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