
 

Manual de exploatare

 

EKHBH016BA
EKHBX016BA

 

Unitate interioară pentru sistem de pompă termică
aer la apă şi opţiuni



                                                         
Cuprins Pagina

Introducere ...................................................................................... 1
Acest manual ............................................................................................. 1
Informaţii generale ..................................................................................... 1
Consideraţii legate de siguranţă ................................................................ 2

Exploatarea unităţii ......................................................................... 2

Introducere ........................................................................................ 2

Exploatarea regulatorului digital ........................................................ 3
Dotări şi funcţii ........................................................................................... 3

Funcţiile de bază ale regulatorului......................................................... 3
Funcţia ceas .......................................................................................... 3
Funcţia de temporizator de program ..................................................... 3

Denumirea şi funcţia butoanelor şi pictogramelor...................................... 3
Configurarea telecomenzii ......................................................................... 5

Potrivirea ceasului ................................................................................. 5
Configurarea temporizatorului de program............................................ 5

Descrierea modurilor de funcţionare.......................................................... 5
Operaţiunea de încălzire a spaţiului (h) ............................................... 5
Operaţiunea de răcire a unui spaţiu (c)................................................ 5
Operaţiunea de încălzire menajeră (w)................................................ 5
Funcţionarea în mod silenţios (s) ....................................................... 6

Exploatarea regulatorului........................................................................... 6
Exploatarea manuală ............................................................................ 6
Exploatarea temporizatorului de program ............................................. 7

Programarea şi consultarea temporizatorului de program......................... 8
Începerea programării ........................................................................... 8
Programarea ......................................................................................... 8
Consultarea acţiunilor programate ...................................................... 10
Sfaturi şi trucuri ................................................................................... 10

Reglaje locale...................................................................................11
Procedeu ................................................................................................. 11
Descrierea detaliată................................................................................. 11
Tabelul reglajelor locale ........................................................................... 14

Întreţinerea..................................................................................... 16
Informaţii importante privind agentul frigorific utilizat............................... 16
Activităţi de întreţinere ............................................................................. 16
Inactivitate................................................................................................ 16

Depanarea...................................................................................... 16

Cerinţe privind dezafectarea ........................................................ 16

Textul în limba engleză este instrucţiunea originală. Celelalte limbi
sunt traducerile instrucţiunilor originale.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv
copii, cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, exceptând cazul în care sunt
supravegheaţi sau instruiţi în privinţa utilizării aparatului de către o
persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Introducere

Vă mulţumim că aţi cumpărat această unitate interioară.

Acest manual

Acest manual descrie cum se porneşte şi se opreşte unitatea, cum
se stabilesc parametri şi se configurează temporizatorul de program
cu ajutorul regulatorului, cum se întreţine unitatea şi se rezolvă
problemele legate de exploatare.

Informaţii generale

Unitatea este partea interioară a pompelor termice aer la apă ERHQ
sau ERLQ. Aceste unităţi sunt destinate instalării de interior cu
montare pe perete. Unităţile pot fi combinate cu unităţi serpentină -
ventilator Daikin, aplicaţii de încălzire a duşumelei, radiatoare de
temperatură joasă, aplicaţii Daikin de încălzire a apei menajere şi
setul solar Daikin pentru aplicaţii de apă menajeră caldă.

Unităţi de încălzire/răcire şi unităţi numai pentru încălzire

Gama de unităţi constă din două versiuni principale: o versiune
(EKHBX) pentru încălzire/răcire şi o versiune (EKHBH) numai pentru
încălzire.

Ambele versiuni sunt livrate cu un încălzitor de rezervă integrat
pentru capacitate de încălzire suplimentară în timpul perioadelor cu
temperaturi exterioare reci. Încălzitorul de rezervă serveşte de
asemenea ca o rezervă în cazul funcţionării defectuoase a unităţii
exterioare. Modelele de încălzitoare de rezervă sunt disponibile la
capacităţi de încălzire de 3, 6 şi 9 kW, şi –  în funcţie de capacitatea
de încălzire – pentru trei specificaţii diferite de alimentare de la reţea.

Rezervorul de apă menajeră caldă (opţiune)

Un rezervor de apă menajeră caldă EKHW* opţional cu un încălzitor
electric auxiliar integrat de 3 kW poate fi racordat la unitatea
interioară. Rezervorul de apă menajeră caldă este disponibil cu trei
dimensiuni: 150, 200 şi 300 litri.

Set solar pentru rezervorul de apă menajeră caldă (opţiune)

Pentru informaţii privind setul solar EKSOLHW, consultaţi manualul
de instalare al setului.

Set de termostat de la distanţă (opţiune)

Un termostat de încăpere opţional EKRTW, EKRTWA, sau EKRTR
poate fi conectat la unitatea interioară. Consultaţi manualul de
exploatare a termostatului de încăpere pentru informaţii
suplimentare.

EKHBH016BA***
EKHBX016BA***

Unitate interioară pentru sistem de pompă termică 
aer la apă şi opţiuni Manual de exploatare

CITIŢI CU ATENŢIE ACEST MANUAL ÎNAINTE DE A
PUNE ÎN FUNCŢIUNE UNITATEA. NU-L ARUNCAŢI.
PĂSTRAŢI-L LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ.

Înainte de punerea în funcţiune a unităţii, asiguraţi-vă că
instalarea a fost efectuată corect de un distribuitor Daikin
profesionist.

Dacă aveţi nelămuriri privind exploatarea, luaţi legătura cu
distribuitorul Daikin pentru consultanţă şi informaţii.

Modelul unităţii 
interioare

Capacitatea 
încălzitorului de rezervă

Tensiunea nominală a 
încălzitorului de rezervă

EKHB*016BA3V3 3 kW 1x 230 V

EKHB*016BA6V3 6 kW 1x 230 V

EKHB*016BA6WN 6 kW 3x 400 V

EKHB*016BA9WN 9 kW 3x 400 V

EKHB*016BA6T1 6 kW 3x 230 V

EKHB*016BA9T1 9 kW 3x 230 V
Manual de exploatare

1
EKHBH/X016BA

Unitate interioară pentru sistem de pompă termică aer la apă şi opţiuni
4PW54186-2



                                                
Consideraţii legate de siguranţă

Precauţiile enumerate aici se împart în următoarele patru tipuri. Ele
se referă la subiecte foarte importante, aşa că aveţi grijă să le urmaţi
cu grijă.

Pericol

■ Nu atingeţi conductele de apă în timpul şi imediat după
exploatare deoarece conductele pot fi fierbinţi. Puteţi suferi
arsuri la mâini. Pentru a evita accidentarea, aşteptaţi până ce
tubulatura revine la temperatura normală sau aveţi grijă să
purtaţi mănuşi corespunzătoare.

■ Nu atingeţi nici un comutator cu degetele umede. Atingerea unui
comutator cu degetele umede poate cauza electrocutare.

Avertizare

■ Nu atingeţi niciodată agentul frigorific scurs accidental. Aceasta
ar putea cauza răniri grave datorită degerăturii.

■ Nu atingeţi conductele de agent frigorific în timpul şi imediat
după exploatare deoarece acestea pot fi fierbinţi sau reci, în
funcţie de starea agentului frigorific ce trece prin tubulatura
agentului frigorific, compresor, şi alte piese ale circuitului de
agent frigorific. Puteţi suferi arsuri sau degerături la mâini dacă
atingeţi conductele de agent frigorific. Pentru a evita
accidentarea, aşteptaţi până ce tubulatura revine la temperatura
normală sau dacă trebuie să le atingeţi aveţi grijă să purtaţi
mănuşi corespunzătoare.

Exploatarea unităţii

Introducere

Sistemul de pompă termică este conceput să vă asigure un climat
interior confortabil pentru mulţi ani la un consum redus de energie.

Pentru a obţine din sistemul dvs. confortul maxim cu cel mai redus
consum de energie, este foarte important să respectaţi cele
specificate mai jos.

Definirea acţiunilor posibile de temporizare a programului pentru
fiecare zi şi completarea formularului de la sfârşitul acestui manual
vă pot ajuta să minimalizaţi consumul de energie. Solicitaţi sprijinul
instalatorului dacă este necesar.

■ Asiguraţi-vă că sistemul de pompă termică funcţionează la cea
mai joasă temperatură posibilă a apei calde necesară încălzirii
casei dvs.

Pentru a optimiza aceasta, asiguraţi-vă că este utilizată şi
configurată valoarea de referinţă în funcţie de vreme pentru a se
potrivi mediului instalaţiei. Consultaţi "Reglaje locale" la
pagina 11.

■ Se recomandă instalarea termostatului de încăpere conectat la
unitatea interioară. Aceasta va preveni încălzirea excesivă a
spaţiului şi va opri unitatea exterioară şi pompa de recirculare
interioară când temperatura încăperii este mai mare decât
valoarea de referinţă a termostatului.

■ Următoarele recomandări se aplică numai la instalaţiile cu
rezervor opţional de apă menajeră caldă.

■ Asiguraţi-vă că apa menajeră este încălzită numai până la
temperatura de care aveţi nevoie.
Porniţi cu o valoare de referinţă joasă pentru temperatura
apei menajere calde (de ex. 45°C), şi măriţi numai dacă
simţiţi că temperatura furnizată a apei menajere calde nu
este suficientă.

■ Asiguraţi-vă că încălzirea apei menajere cu încălzitorul
auxiliar porneşte numai cu 1 până la 2 ore înainte de a
prevedea utilizarea apei menajere.
În cazul în care aveţi nevoie de multă apă menajeră caldă
seara sau dimineaţa, permiteţi încălzirea apei menajere
numai cu încălzitorul auxiliar dimineaţa şi seara devreme. De
asemenea ţineţi cont de perioadele de tarifare cu preţ redus
a electricităţii.
Pentru aceasta, programaţi temporizatorul programului de
încălzire a apei menajere cât şi cel al încălzirii auxiliare.
Consultaţi Programarea la capitolul "Programarea şi
consultarea temporizatorului de program" la pagina 8.

■ Dacă apa menajeră caldă nu este utilizată timp de două
săptămâni sau mai mult, în rezervorul de apă menajeră caldă
se poate acumula o cantitate de hidrogen gaz deosebit de
inflamabil. Pentru a elimina acest gaz în condiţii de siguranţă,
se recomandă deschiderea timp de câteva minute a unui
robinet de apă fierbinte la o chiuvetă sau la baie, dar nu la
maşina de spălat vase, maşina de spălat rufe sau alt aparat.
În timpul acestui procedeu nu trebuie să se fumeze, nu
trebuie să existe flacără deschisă sau aparate electrice în
funcţiune în apropiere. Dacă prin robinet se descarcă
hidrogen, acesta va genera probabil un sunet de scăpare de
aer.

Semnificaţiile simbolurilor PERICOL, AVERTIZARE, PRECAUŢIE
şi NOTĂ.

PERICOL

Indică o situaţie periculoasă iminentă care, dacă nu este
evitată, va avea drept rezultat deces sau accidentare
gravă.

AVERTIZARE

Indică o situaţie periculoasă potenţială care, dacă nu este
evitată, ar putea avea drept rezultat deces sau accidentare
gravă.

PRECAUŢIE

Indică o situaţie periculoasă potenţială care, dacă nu este
evitată, poate avea drept rezultat o accidentare minoră sau
moderată. Poate fi de asemenea utilizat pentru a alerta
faţă de practicile nesigure.

NOTĂ

Indică situaţii care pot cauza accidente ce pot avea drept
rezultat doar deteriorarea echipamentului sau pagube
materiale.
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Exploatarea regulatorului digital

Exploatarea unităţii EKHB* se reduce la exploatarea regulatorului
digital.

Dotări şi funcţii

Regulatorul digital este un regulator de ultimă oră care asigură
controlul deplin al instalaţiei dvs. El poate controla o instalaţie de
încălzire/răcire şi o instalaţie numai de încălzire.

Ambele instalaţii sunt disponibile în versiuni multiple care variază
după capacitate, alimentarea cu energie electrică şi echipamentul
instalat (cu un rezervor opţional de apă menajeră caldă cu încălzitor
auxiliar).

Funcţiile de bază ale regulatorului

Funcţiile de bază ale regulatorului digital sunt:

■ Cuplarea/decuplarea unităţii.

■ Comutarea modului de funcţionare:
- încălzirea spaţiului (consultaţi pagina 5),
- răcirea unui spaţiu (consultaţi pagina 5) (*),
- încălzire menajeră (consultaţi pagina 5) (*).

■ Selectarea funcţiilor:
- modul silenţios (consultaţi pagina 6),
- controlul în funcţie de vreme (consultaţi pagina 6).

■ Reglarea valorii de referinţă a temperaturii (consultaţi pagina 6).

Controlerul digital suportă o întrerupere de curent de maxim 2 ore.
Când repornirea automată este activată (a se vedea "Reglaje locale"
la pagina 11) aceasta permite o întrerupere a alimentării cu curent de
2 ore fără intervenţia utilizatorului (de ex. reţeaua de alimentare cu
tarife diferenţiate).

Funcţia ceas

Funcţiile ceas sunt:

■ Ceas de 24 ore în timp real

■ Indicator al zilei săptămânii.

Funcţia de temporizator de program

Funcţia de temporizator de program permite utilizatorului să planifice
funcţionarea instalaţiei după un program zilnic sau săptămânal.

Denumirea şi funcţia butoanelor şi pictogramelor

1. BUTONUL ON/OFF (cuplare/decuplare) ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE y

Butonul ON/OFF butonul porneşte sau opreşte funcţia de
încălzire sau răcire a unităţii.

Când unitatea este racordată la un termostat de încăpere
exterioară, acest buton nu este acţionabil şi este afişată
pictograma e.

Apăsarea consecutivă de prea multe ori a butonului ON/OFF
poate cauza defectarea sistemului (maxim 20 de ori pe oră).

2. LED-UL INDICATOR AL FUNCŢIONĂRII 0

LED-ul indicator al funcţionării este luminat în timpul funcţionării
în modul de încălzire a spaţiului sau de răcire a spaţiului. LED-ul
clipeşte dacă survine o defecţiune. Când LED-ul este stins,
încălzirea spaţiului sau răcirea spaţiului sunt inactive în timp ce
celelalte moduri de funcţionare pot fi încă active.

3. PICTOGRAMELE DE MOD DE FUNCŢIONARE hcws

Aceste pictograme indică modul (modurile) de funcţionare
curent(e): încălzirea spaţiului (h), răcirea spaţiului (c),
încălzirea apei menajere (w) sau modul silenţios (s). În
anumite limite, diferitele moduri pot fi combinate, de ex.
încălzirea spaţiului şi încălzirea apei menajere. Pictogramele
corespunzătoare modurilor respective vor fi afişate simultan.

Într-o instalaţie numai de încălzire, pictograma c nu va fi afişată
niciodată.

Dacă rezervorul de apă menajeră caldă nu este instalat,
pictograma w nu va fi afişată niciodată.

Dacă opţiunea solară este instalată şi activă, pictograma w va
lumina intermitent.

4. PICTOGRAMA CONTROLULUI EXTERN e

Această pictogramă indică faptul că termostatul de încăpere
(opţional) cu prioritate mai mare controlează instalaţia. Acest
termostat de încăpere exterioară poate porni şi opri operaţiunea
de încălzire/răcire a spaţiului şi poate modifica modul de
funcţionare (încălzire/răcire).

Când este conectat termostatul de încăpere exterioară cu priori-
tate mai mare, temporizatorul de program pentru încălzirea
spaţiului şi răcirea spaţiului nu va funcţiona.

Când este trimis semnalul de tarif diferenţiat, indicatorul
controlului centralizat e va clipi pentru a indica faptul că tariful
diferenţiat este activ.

PRECAUŢIE

Nu lăsaţi niciodată regulatorul digital să se umezească.
Aceasta poate cauza electrocutare sau incendiu.

Nu apăsaţi niciodată cu obiecte dure, ascuţite butoanele
regulatorului digital. Aceasta poate deteriora regulatorul
digital.

Nu inspectaţi şi reparaţi niciodată regulatorul digital de
unul singur, solicitaţi pentru aceasta o persoană calificată
pentru deservire.

■ Descrierile din acest manual care se aplică unei
instalaţii specifice sau care depind de echipamentul
instalat, sunt marcate cu un asterisc (*).

■ Unele funcţii descrise în acest manual pot să nu fie
disponibile sau nu trebuie să fie disponibile. Cereţi
instalatorului sau distribuitorului informaţii suplimen-
tare despre nivelele de autorizare.

(*) Funcţiile 'răcirea unui spaţiu' şi 'încălzire menajeră' pot
fi selectate numai când echipamentul corespunzător este
instalat.

Reţineţi că apăsarea butonului y nu are nici o influenţă
asupra încălzirii apei menajere. Încălzirea apei menajere
este cuplată sau decuplată numai cu ajutorul butonului
v.
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5. INDICATORUL ZILEI SĂPTĂMÂNII 1234567

Acest indicator prezintă ziua curentă a săptămâni.

La citirea sau programarea temporizatorului de program,
indicatorul prezintă ziua stabilită.

6. ECRANUL CEASULUI 8

Ecranul ceasului afişează ora curentă.

La citirea sau programarea temporizatorului de program,
ecranul ceasului afişează momentul acţiunii.

7. PICTOGRAMA TEMPORIZATORULUI DE PROGRAM p

Această pictogramă indică faptul că temporizatorul de program
este cuplat.

8. PICTOGRAME DE ACŢIUNI q

Aceste pictograme indică programarea acţiunilor pentru fiecare
zi a temporizatorului de program.

9. PICTOGRAMA DECUPLAT x

Această pictograma indică faptul că este selectată acţiunea
OFF (decuplat) când se programează temporizatorul de
program.

10. INSPECŢIE NECESARĂ k şi l

Aceste pictograme indică necesitatea inspectării instalaţiei.
Luaţi legătura cu distribuitorul.

11. ECRANUL TEMPERATURII FIXATE 9

Ecranul afişează temperatura fixată curentă a instalaţiei pentru
încălzirea/răcirea spaţiului.

12. REGLAJ $

Nu este folosit. Numai pentru instalare.

13. NEDISPONIBIL n

Această pictogramă este afişată ori de câte ori este abordată o
opţiune neinstalată sau o funcţie nu este disponibilă.

14. PICTOGRAMA MODULUI DE DEZGHEŢARE/PORNIRE d

Această pictogramă indică faptul că modul de
dezgheţare/pornire este activ.

15. PICTOGRAMA COMPRESORULUI ç

Această pictogramă indică faptul că compresorul din unitatea
exterioară a instalaţiei este activ.

16. ÎNCĂLZITOR DE REZERVĂ TREAPTA UNU ( SAU TREAPTA
DOI §

Aceste pictograme indică faptul că încălzitorul de rezervă
funcţionează la capacitate redusă (() sau la capacitate mare
(§). Încălzitorul de rezervă asigură o capacitate de încălzire
suplimentară în cazul unei temperaturi exterioare scăzute
(sarcină de încălzire mare).

17. PICTOGRAMA ÎNCĂLZITORULUI AUXILIAR m

Această pictogramă indică faptul că încălzitorul auxiliar este
activ. Încălzitorul auxiliar asigură o încălzire auxiliară pentru
rezervorul de apă menajeră caldă.

Încălzitorul auxiliar este plasat în rezervorul de apă menajeră
caldă.

Pictograma nu este utilizată când rezervorul de apă menajeră
caldă nu este instalat.

18. PICTOGRAMA POMPEI é

Această pictogramă indică faptul că pompa de recirculare este
activă.

19. ECRANUL TEMPERATURII DIN EXTERIOR u

Când această pictogramă clipeşte, este afişată temperatura
mediului înconjurător exterior.

20. PICTOGRAMA VALORII DE REFERINŢĂ FUNCŢIE DE
VREME a

Această pictograma arată că regulatorul va adapta automat
valoarea de referinţă a temperaturii pe baza temperaturii
mediului înconjurător exterior.

21. PICTOGRAMA TEMPERATURII b

Această pictogramă este afişată când sunt prezentate tempera-
tura pe evacuarea apei din unitatea interioară, temperatura
exterioară a mediului înconjurător şi temperatura rezervorului de
apă menajeră caldă.

Pictograma este de asemenea afişată când valoarea de
referinţă a temperaturii este stabilită în modul de programare a
temporizatorului de program.

22. PICTOGRAMA PROBEI DE FUNCŢIONARE t

Această pictograma arată că unitatea funcţionează în mod de
probă de funcţionare.

23. CODUL REGLAJULUI DE CÂMP ;

Acest cod reprezintă codul din lista reglajului de câmp.
Consultaţi "Tabelul reglajelor locale" la pagina 14.

24. COD DE EROARE :

Acest cod se referă la lista de coduri de eroare şi este numai
pentru service. Consultaţi lista codurilor de eroare în manualul
de instalare.

25. BUTONUL DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE A SPAŢIULUI =

Acest buton permite comutarea manuală între modurile de
încălzire sau răcire (cu condiţia ca unitatea să nu fie o unitate
numai pentru încălzire).

Când unitatea este racordată la un termostat de încăpere
exterioară, acest buton nu poate fi acţionat şi este afişată
pictograma e.

26. BUTON DE ÎNCĂLZIRE A APEI MENAJERE v

Acest buton activează sau dezactivează încălzirea apei
menajere.

Acest buton nu este utilizat când rezervorul de apă menajeră
caldă nu este instalat.

27. BUTONUL VALORII DE REFERINŢĂ FUNCŢIE DE VREME
ba

Acest buton activează sau dezactivează funcţia valorii de
referinţă funcţie de vreme, care este disponibilă numai pentru
operaţiunea de încălzire a spaţiului.

Dacă regulatorul este fixat la nivelul de autorizare 2 sau 3
(consultaţi "Reglaje locale" la pagina 11), butonul valorii de
referinţă funcţie de vreme nu va fi acţionabil.

28. BUTON DE INSPECŢIE/PROBĂ DE FUNCŢIONARE z

Acest buton este utilizat în scopul instalării şi schimbării
reglajelor locale. Consultaţi "Reglaje locale" la pagina 11.

29. BUTON DE PROGRAMARE <

Acest buton multifuncţional este utilizat pentru a programa
regulatorul. Funcţia butonului depinde de starea curentă a
regulatorului sau de acţiunile anterioare efectuate de operator.

30. BUTONUL TEMPORIZATORULUI DE PROGRAM r/p

Principala funcţie a acestui buton multifuncţional este de a
activa/dezactiva temporizatorul de program.

Butonul este de asemenea utilizat pentru a programa regulato-
rul. Funcţia butonului depinde de starea curentă a regulatorului
sau de acţiunile anterioare efectuate de operator.

Dacă regulatorul este fixat pe nivelul de autorizare 3 (consultaţi
"Reglaje locale" la pagina 11), butonul temporizatorului de
program nu va fi acţionabil.

31. BUTOANELE DE REGLARE A TIMPULUI pi şi pj

Aceste butoane multifuncţionale sunt utilizate pentru a potrivi
ceasul, pentru a comuta între temperaturi (temperatura pe
evacuarea apei din unitatea interioară, temperatura mediului
înconjurător exterior şi temperatura apei menajere calde) şi în
modul de programare a temporizatorului de program.

Reţineţi că apăsarea butonului y nu are nici o influenţă
asupra încălzirii apei menajere. Încălzirea apei menajere
este doar cuplată sau decuplată cu ajutorul butonului v.
EKHBH/X016BA
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32. BUTOANELE DE REGLARE A TEMPERATURII bi şi bj

Aceste butoane multifuncţionale sunt utilizate pentru a potrivi
valoarea de referinţă curentă în modul de funcţionare normală
sau în modul de programare a temporizatorului de program. În
modul de valoare de referinţă funcţie de vreme butoanele sunt
utilizate pentru a regla valoarea devierii. În sfârşit, butoanele
sunt de asemenea utilizate pentru a selecta ziua săptămânii în
timpul potrivirii ceasului.

33. BUTOANE DE REGLARE A TEMPERATURII MENAJERE
wbi şi wbj

Aceste butoane sunt utilizate pentru a regla valoarea de
referinţă curentă a temperaturii apei menajere calde.

Butoanele nu sunt utilizate când rezervorul de apă menajeră
caldă nu este instalat.

34. BUTONUL DE MOD SILENŢIOS s

Acest buton activează sau dezactivează modul silenţios.

Dacă regulatorul este fixat la nivelul de autorizare 2 sau 3
(consultaţi "Reglaje locale" la pagina 11), butonul modului
silenţios nu va fi acţionabil.

Configurarea telecomenzii

După instalarea iniţială, utilizatorul poate potrivi ceasul şi ziua
săptămânii.

Regulatorul este echipat cu un temporizator de program care permite
utilizatorului să programeze operaţiunile. Potrivirea ceasului şi zilei
săptămânii este necesară pentru a putea utiliza temporizatorul de
program.

Potrivirea ceasului

1 Ţineţi apăsat butonul pr timp de 5 secunde.

Afişajul ceasului şi indicatorul zilei săptămânii încep să
clipească.

2 Utilizaţi butoanele pi şi pj pentru a potrivi ceasul.

De fiecare dată când este apăsat butonul pi sau pj,
timpul va creşte/scădea cu 1 minut. Ţinând apăsat butonul
pi sau pj timpul va creşte/scădea cu 10 minute.

3 Utilizaţi butonul bi sau bj pentru a potrivi ziua
săptămânii.

De fiecare dată când este apăsat butonul bi sau bj, este
afişată ziua următoare sau cea anterioară.

4 Apăsaţi butonul < pentru a confirma ora şi ziua curentă fixată.

Pentru a părăsi acest procedeu fără a salva, apăsaţi
butonul pr.

Dacă nu este apăsat nici un buton timp de 5 minute, ora şi ziua
săptămânii vor reveni la reglajul anterior.

Configurarea temporizatorului de program

Pentru configurarea temporizatorului de program, consultaţi capitolul
"Programarea şi consultarea temporizatorului de program" la
pagina 8.

Descrierea modurilor de funcţionare

Operaţiunea de încălzire a spaţiului (h)

În acest mod, încălzirea va fi activată după cerinţele valorii de
referinţă a temperaturii apei. Valoarea de referinţă poate fi fixată
manual (consultaţi "Exploatarea manuală" la pagina 6) sau funcţie de
vreme (consultaţi "Selectarea exploatării cu valoarea de referinţă
funcţie de vreme (numai în modul de încălzire)" la pagina 6).

Pornirea (d)

La începerea unei operaţiuni de încălzire, pompa nu este pornită
până nu se atinge o anumită temperatură în schimbătorul de căldură
a agentului frigorific. Aceasta garantează pornirea corectă a pompei
termice. în timpul pornirii, este afişată pictograma d.

Dezgheţarea (d)

În operaţiunea de încălzire a spaţiului sau de încălzire a apei
menajere cu pompa termică, poate surveni îngheţarea schimbă-
torului de căldură exterior datorită temperaturii scăzute din exterior.
Dacă survine acest risc, sistemul intră în modul de dezgheţare.
Acesta inversează ciclul şi ia căldură din sistemul interior pentru a
preveni îngheţarea sistemului exterior. După maxim 8 minute de
operaţiune de dezgheţare, sistemul revine la operaţiunea de încălzire
a spaţiului.

Operaţiunea de răcire a unui spaţiu (c)

În acest mod, răcirea va fi activată după cerinţele valorii de referinţă
a temperaturii.

Operaţiunea de încălzire menajeră (w)

În acest mod, unitatea interioară va încălzi rezervorul de apă
menajeră caldă cu pompa termică atunci când operaţiunea de
încălzire a spaţiului/răcire a spaţiului a atins valoarea de referinţă a
temperaturii sau încălzirea apei menajere cu pompa termică are o
solicitare superioară faţă de partea de spaţiu (depinde de reglajul
comutatorului dip). Când este necesar şi când este permis de
temporizatorul pentru program al încălzitorului auxiliar (consultaţi
"Programarea modului silenţios, încălzirii auxiliare sau încălzirii
menajere" la pagina 9), încălzitorul auxiliar asigură o încălzire
auxiliară pentru rezervorul de apă menajeră caldă.

Operaţiunea de încălzire menajeră puternică

În cazul nevoii urgente de apă menajeră caldă, valoarea de referinţă
a temperaturii apei menajeră caldă poate fi atinsă rapid cu ajutorul
încălzitorului auxiliar. Operaţiunea de încălzire menajeră puternică
este forţarea funcţionării încălzitorului auxiliar până când se atinge
valoarea de referinţă a temperaturii apei menajere calde.

Această funcţie rămâne disponibilă în funcţionarea solară.

Ceasul trebuie potrivit manual. Potriviţi reglajul când se
trece de la ora de vară la ora de iarnă şi viceversa.

■ Valoarea de referinţă a temperaturii pentru răcirea
unui spaţiu poate fi stabilită numai manual (consultaţi
"Exploatarea manuală" la pagina 6).

■ Comutarea între operaţiunile de încălzire a spaţiului şi
răcire a spaţiului poate fi efectuată numai prin
apăsarea butonului = sau de către termostatul de
încăpere exterioară.

■ Operaţiunea de răcire a unui spaţiu nu este posibilă
dacă instalaţia este una "numai pentru încălzire".

■ Pentru a asigura apă menajeră caldă în tot timpul
zilei, se recomandă menţinerea continuă a operaţiunii
de încălzire menajeră.

■ Valoarea de referinţă a temperaturii pentru încălzire
menajeră poate fi stabilită numai manual (consultaţi
"Exploatarea manuală" la pagina 6).

■ Nici o operaţiune de încălzire menajeră nu este
posibilă când rezervorul menajer nu este instalat.

■ Când pictograma w clipeşte, apa menajeră caldă
este încălzită de setul solar opţional şi nu de unitatea
interioară. Consultaţi manualul de instalare al setului
solar EKSOLHW
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Funcţionarea în mod silenţios (s)

Funcţionarea în mod silenţios înseamnă că unitatea exterioară
funcţionează la capacitate redusă, astfel încât sunetul produs de
unitatea exterioară se diminuează. Aceasta înseamnă că se va
diminua şi capacitatea de încălzire şi răcire din interior. Evitaţi
aceasta când în interior este necesar un anumit nivel de încălzire.

Sunt disponibile două moduri silenţioase.

Exploatarea regulatorului

Exploatarea manuală

La exploatarea manuală, utilizatorul controlează manual reglajele
instalaţiei. Ultimul reglaj rămâne activ până când utilizatorul îl
schimbă sau până când temporizatorul de program forţează un alt
reglaj (consultaţi "Exploatarea temporizatorului de program" la
pagina 7).

Întrucât regulatorul poate fi utilizat pentru o gamă largă de instalaţii,
este posibil să selectaţi o funcţie care nu este disponibilă în instalaţia
dvs. În acest caz va apare mesajul n.

Cuplarea şi reglarea încălzirii (h) şi răcirii (c) unui spaţiu

1 Utilizaţi butonul = pentru a selecta încălzirea spaţiului (c) sau
răcirea spaţiului (h).

Pe ecran apare pictograma c sau h, cît şi valoarea de referinţă
corespunzătoare a temperaturii apei.

2 Utilizaţi butoanele bi şi bj pentru a stabili temperatura
dorită a apei.

• Domeniul de temperatură pentru încălzire: 25°C la 55°C
Temperatura pentru încălzire poate fi fixată chiar şi la 15°C (a
se vedea "Reglaje locale" la pagina 11). Totuşi, temperatura
pentru încălzire trebuie fixată sub 25°C numai în timpul dării
în exploatare a instalaţiei. Când fixaţi temperatura sub 25°C,
va funcţiona numai încălzitorul de rezervă.
Pentru a evita supraîncălzirea, încălzirea spaţiului nu poate fi
acţionată când temperatura mediului înconjurător exterior
creşte peste o anumită valoare (aşa cum este fixat prin
reglajul local [4-02], consultaţi "Reglaje locale" la pagina 11).

• Domeniul de temperaturi pentru răcire: 5°C la 22°C

3 Cuplaţi unitatea apăsând butonul y.

LED-ul indicator al funcţionării 0 se luminează.

Selectarea şi reglarea încălzirii menajere (w)

1 Utilizaţi butonul v pentru a activa încălzirea apei menajere
(w).

Pe ecran apare pictograma w.

2 Utilizaţi butonul wi sau wj pentru afişarea valorii de
referinţă efective a temperaturii şi ulterior, pentru a stabili
temperatura corectă.

Valoarea de referinţă efectivă a temperaturii apare pe afişaj
numai după apăsarea unuia din butoanele wi sau wj.
Dacă nu este apăsat nici un buton timp de 5 secunde, valoarea
de referinţă a temperaturii va dispare automat de pe afişaj.

Domeniul de temperaturi pentru încălzirea apei menajere: 30°C la
78°C

3 Apăsaţi butonul v pentru a dezactiva încălzirea apei
menajere (w).

Pictograma w dispare de pe afişaj.

Selectarea operaţiunii de încălzire menajeră puternică

1 Apăsaţi v timp de 5 secunde pentru a activa operaţiunea de
încălzire menajeră puternică.

Pictogramele w şi m vor începe să clipească.

Încălzirea apei menajere puternică este dezactivată automat
când se atinge valoarea de referinţă pentru apa menajeră caldă.

Selectarea funcţionării în mod silenţios (s)

1 Utilizaţi butonul s pentru a activa funcţionarea în mod
silenţios (s).

Pe ecran apare pictograma s.
Dacă regulatorul este fixat la nivelul de autorizare 2 sau 3 (consul-
taţi "Reglaje locale" la pagina 11), butonul s nu va fi acţionabil.

Selectarea exploatării cu valoarea de referinţă funcţie de vreme
(numai în modul de încălzire)

1 Apăsaţi butonul ba pentru a selecta exploatarea cu valoarea
de referinţă funcţie de vreme.

Pe ecran apare pictograma a cât şi valoarea devierii. Valoarea
devierii nu este indicată în cazul în care este egală cu 0.

2 Utilizaţi butoanele bi şi bj pentru a fixa valoarea devierii.

Domeniul valorii devierii: –5°C până la +5°C

Afişarea temperaturilor efective

1 Apăsaţi butonul ba timp de 5 secunde.

Se afişează pictograma b şi temperatura apei la ieşire.
Pictogramele l şi = clipesc.

2 Utilizaţi butoanele pi şi pj pentru a afişa:

• Temperatura din exterior (pictograma u clipeşte).
• Pictograma temperaturii rezervorului de apă menajeră caldă

(w clipeşte).
• Temperatura apei la ieşire (= clipeşte).

Dacă nu este apăsat nici un buton timp de 5 secunde,
regulatorul părăseşte modul de afişaj.

PRECAUŢIE

Intervalul de funcţionare efectiv depinde de valorile setate
în reglajul local [9].

Aceste valori vor fi determinate pe baza aplicaţiei.

În modul de încălzire (h), valoarea de referinţă a
temperaturii apei poate fi de asemenea funcţie de vreme
(se afişează pictograma a).

Aceasta înseamnă că regulatorul calculează valoarea de
referinţă a temperaturii apei pe baza temperaturii din
exterior.

În acest caz, în loc de prezentarea valorii de referinţă a
temperaturii apei, regulatorul prezintă "valoarea devierii"
care poate fi fixată de utilizator. Această valoare a devierii
este diferenţa dintre valoarea de referinţă a temperaturii
calculată de regulator şi valoarea de referinţă reală. De
ex., o valoare pozitivă a devierii înseamnă că valoarea de
referinţă reală a temperaturii va fi mai mare decât valoarea
de referinţă calculată.

Când unitatea este racordată la un termostat de încăpere
exterioară, butoanele = şi y nu sunt acţionabile şi este
afişată pictograma e. În acest caz, termostatul de
încăpere exterioară cuplează sau decuplează unitatea şi
determină modul de funcţionare (încălzirea spaţiului sau
răcirea spaţiului).

Reţineţi că apăsarea butonului y nu are nici o influenţă
asupra încălzirii apei menajere. Încălzirea apei menajere
este doar cuplată sau decuplată cu ajutorul butonului v.
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Exploatarea temporizatorului de program
La funcţionarea cu temporizatorul de program, instalaţia este
controlată de temporizatorul de program. Acţiunile programate cu
temporizatorul de program vor fi executate automat.

Temporizatorul de program acţionează întotdeauna conform ultimei
comenzi până nu se dă o nouă comandă. Aceasta înseamnă că
utilizatorul poate anula temporar ultima comandă programată
executată printr-o acţionare manuală (consultaţi "Exploatarea
manuală" la pagina 6). Temporizatorul de program va relua controlul
instalaţiei imediat ce survine următoarea comandă programată a
temporizatorului de program.

Temporizatorul de program este activat (pictograma p afişată) sau
dezactivat (pictograma p nu este afişată), prin apăsarea
butonului pr.

Pentru configurarea TEMPORIZATORULUI DE PROGRAM,
consultaţi capitolul "Programarea şi consultarea temporizatorului de
program" la pagina 8.

Ce poate face temporizatorul de program?

Temporizatorul de program permite să fie programate:

1. Încălzirea spaţiului şi răcirea spaţiului (consultaţi "Programarea
încălzirii spaţiului sau răcirii spaţiului" la pagina 8)

Cuplaţi modul dorit la un moment programat, în combinaţie cu o
valoare de referinţă (funcţie de vreme sau fixată manual). Pot fi
programate cinci acţiuni pe zi, în total 35 de acţiuni pe
săptămână.

2. Modul silenţios (consultaţi "Programarea modului silenţios,
încălzirii auxiliare sau încălzirii menajere" la pagina 9)

Cuplează şi decuplează modul la un timp programat. Pot fi
programate cinci acţiuni pe fiecare mod. Aceste acţiuni sunt
repetate zilnic.

3. Încălzirea auxiliară (consultaţi "Programarea modului silenţios,
încălzirii auxiliare sau încălzirii menajere" la pagina 9)

Permite sau interzice încălzirea auxiliară la un timp programat.
Pot fi programate cinci acţiuni pe fiecare mod. Aceste acţiuni
sunt repetate zilnic.

4. Încălzirea apei menajere (consultaţi "Programarea modului
silenţios, încălzirii auxiliare sau încălzirii menajere" la pagina 9)

Cuplează şi decuplează modul la un timp programat. Pot fi
programate cinci acţiuni pe fiecare mod. Aceste acţiuni sunt
repetate zilnic.

Ce NU poate face temporizatorul de program?

Temporizatorul pentru program nu poate schimba modul de
exploatare de la răcirea spaţiului la încălzirea spaţiului sau viceversa.

Cum se interpretează acţiunile programate

Pentru a putea înţelege comportamentul instalaţiei când temporiza-
torul de program este activat, este important să reţineţi că "ultima"
comandă programată anulează comanda programată "precedentă"
şi rămâne activă până la "următoarea" comandă programată.

Exemplu: să presupunem că momentul actual este 17:30 şi acţiunile
sunt programate la 13:00, 16:00 şi 19:00. "Ultima" comandă
programată (16:00) anulează comanda programată "anterioară"
(13:00) şi va rămâne activă până la "următoarea" comandă
programată (19:00).

Deci, pentru a şti reglajul actual, trebuie să consultăm ultima
comandă programată. Este clar că "ultima" comandă programată
poate proveni din ziua precedentă. Consultaţi "Consultarea acţiunilor
programate" la pagina 10.

■ Utilizaţi butonul pr numai pentru a activa sau
dezactiva temporizatorul de program. Temporizatorul
de program anulează butonul y. Butonul y

anulează temporizatorul de program numai până la
următoarea acţiune programată.

■ Dacă funcţia de repornire automată este dezactivată,
temporizatorul de program nu va fi activat când
alimentarea cu energie electrică revine la unitate
după o pană de curent. Apăsaţi butonul pr pentru a
activa temporizatorul pentru program din nou.

■ La restabilirea alimentării de la reţea după o pană de
curent, funcţia de repornire automată aplică din nou
configurările interfeţei utilizatorului la momentul
întreruperii alimentării de la reţea.

Este prin urmare recomandat să lăsaţi funcţia de
repornire automată activată.

■ Schema programată este acţionată de timp. De
aceea, este esenţială potrivirea corectă a ceasului şi
zilei săptămânii. Consultaţi "Potrivirea ceasului" la
pagina 5.

■ Potriviţi manual ceasul pentru ora de vară şi cea de
iarnă. Consultaţi "Potrivirea ceasului" la pagina 5.

■ O întrerupere a alimentării de la reţea mai mare de
2 ore va reseta ora şi ziua săptămânii. Temporizatorul
pentru program va continua să funcţioneze, dar cu un
ceas dereglat. Consultaţi "Potrivirea ceasului" la
pagina 5 pentru a potrivi ora şi ziua săptămânii.

■ Acţiunile programate în temporizatorul de program nu
se pierd după întreruperea alimentării de la reţea,
astfel încât nu este necesară reprogramarea
temporizatorului de program.

NOTĂ Când unitatea este racordată la un termostat de
încăpere exterioară, temporizatorul pentru program
pentru încălzirea spaţiului şi răcirea spaţiului este
anulat de termostatul de încăpere exterioară.

■ Acţiunile programate nu sunt stocate în conformitate
cu sincronizarea lor ci în conformitate cu timpul
programat. Aceasta înseamnă că acţiunea care a fost
programată prima primeşte numărul 1, cu toate că
este executată după alte numere de acţiuni
programate.

■ Când temporizatorul pentru program comută
încălzirea sau răcirea spaţiului x, regulatorul va fi
de asemenea decuplat. Reţineţi că aceasta nu
influenţează încălzirea apei menajere.

În timpul funcţionării temporizatorului de program, cineva
ar fi putut schimba manual configurările efective (cu alte
cuvinte, "ultima" comandă a fost anulată manual). Picto-
grama p, indicând funcţionarea temporizatorului de
program, poate fi încă afişată, dând impresia că configu-
rările "ultimei" comenzi sunt încă active. "Următoarea"
comandă programată anulează configurarea schimbată
revenindu-se la programul original.
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Programarea şi consultarea temporizatorului de program

Începerea programării

Programarea temporizatorului de program este flexibilă (puteţi
adăuga, îndepărta sau modifica acţiunile programate ori de câte ori e
necesar) şi directă (etapele programării sunt limitate la minim).
Totuşi, înainte de a program temporizatorul de program, reţineţi:

■ Familiarizaţi-vă cu pictograme şi butoanele. Veţi avea nevoie de
ele când programaţi. Consultaţi "Denumirea şi funcţia
butoanelor şi pictogramelor" la pagina 3.

■ Completaţi formularul de la sfârşitul acestui manual. Acest
formular vă poate ajută să definiţi acţiunile necesare pentru
fiecare zi. Ţineţi minte că:
- În programul de încălzire/răcire a unui spaţiu pot fi 

programate 5 acţiuni pe zi lucrătoare. Acelaşi acţiuni se 
repetă săptămânal.

- În programul de încălzire menajeră, încălzitor auxiliar şi mod 
silenţios, 5 acţiuni pot fi programate pe mod. Acelaşi acţiuni 
se repetă zilnic.

■ Nu vă grăbiţi şi introduceţi toate datele corect.

■ Încercaţi să programaţi acţiunile în ordine cronologică: începeţi
cu acţiunea 1 pentru prima acţiune şi terminaţi cu cel mai mare
număr pentru ultima acţiune. Aceasta nu este o cerinţă dar va
simplifica interpretarea programului mai târziu.

■ Dacă 2 sau mai multe acţiuni sunt programate pentru aceeaşi zi
şi în acelaşi moment, va fi executată numai acţiunea cu cel mai
mare număr de acţiune.

■ Puteţi întotdeauna modifica, adăuga sau îndepărta acţiunile
programate mai târziu.

■ La programarea acţiunilor de încălzire (ora şi valoarea de
referinţă), acţiunile de răcire sunt adăugate automat în acelaşi
moment dar cu valoarea de referinţă implicită pentru răcire
predefinită. În schimb, la programarea acţiunilor de răcire (ora şi
valoarea de referinţă), acţiunile de încălzire sunt adăugate
automat în acelaşi moment dar cu valoare de referinţă pentru
încălzire implicită.

Valorile de referinţă ale acestor acţiuni adăugate automat pot fi
reglate prin programarea modului corespunzător. Aceasta
înseamnă că după programarea încălzirii, trebuie să programaţi
de asemenea valorile de referinţă corespunzătoare pentru răcire
şi viceversa.

Programarea

Programarea încălzirii spaţiului sau răcirii spaţiului

Datorită faptului că temporizatorul de program nu poate
comuta între modurile de funcţionare (încălzire sau răcire)
şi faptul că fiecare acţiune programată implică o valoare de
referinţă pentru încălzire şi o valoare de referinţă pentru
răcire, pot surveni următoarele situaţii:

■ când temporizatorul de program este activ în modul
de încălzire, iar modul este trecut manual pe răcire
(cu ajutorul butonului =), din acel moment modul
de funcţionare va rămâne pe răcire şi acţiunile de
program vor urma valorile de referinţă corespunză-
toare pentru răcire. Revenirea la modul de încălzire
trebuie efectuată manual (cu ajutorul butonului =).

■ când temporizatorul de program este activ în modul
de răcire, iar modul este trecut manual pe încălzire
(cu ajutorul butonului =), din acel moment modul
de funcţionare va rămâne pe încălzire şi acţiunile de
program vor urma valorile de referinţă corespunză-
toare pentru încălzire. Revenirea la modul de răcire
trebuie efectuată manual (cu ajutorul butonului =).

Cele de mai sus dovedesc importanţa programării valorilor
de referinţă pentru încălzire şi răcire pentru fiecare acţiune.
Dacă nu programaţi aceste valori de referinţă, vor fi
utilizate valorile implicite predefinite.

NOTĂ Programarea încălzirii spaţiului sau răcirii spaţiului se
efectuează în acelaşi mod. La începerea procedeului
de programare se selectează operaţiunea de încălzire
sau de răcire a spaţiului. După aceasta, trebuie să
reveniţi la începutul procedeului de programare pentru
a programa celălalt mod de funcţionare.

5 sec

5 sec
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Programarea încălzirii sau răcirii spaţiului este efectuată după cum
urmează:

1 Utilizaţi butonul = pentru a selecta modul de funcţionare
(încălzire sau răcire) pe care doriţi să-l programaţi.

2 Apăsaţi butonul <.

Modul curent clipeşte.

3 Apăsaţi butonul < pentru a confirma modul selectat.

Ziua actuală clipeşte.

4 Selectaţi ziua pe care doriţi să o consultaţi sau să o programaţi
cu ajutorul butoanelor pi şi pj.

Ziua selectată clipeşte.

5 Apăsaţi butonul < pentru a confirma ziua selectată.

Apare prima acţiune programată a zilei selectate.

6 Utilizaţi butoanele pi şi pj pentru a consulta celelalte
acţiuni programate ale acelei zile.

Acesta se numeşte modul de citire. Acţiunile de program goale
(de ex., 4 şi 5) nu sunt afişate.

7 Apăsaţi butonul < timp de 5 secunde pentru a lansa modul de
programare.

8 Utilizaţi butonul < pentru a selecta numărul acţiunii pe care
doriţi să o programaţi sau să o modificaţi.

9 Utilizaţi butonul ba pentru a selecta:

- x: decuplarea încălzirii sau răcirii şi regulatorului.
- 9: stabilirea temperaturii cu ajutorul butoanelor bi 

şi bj.
- a: selectarea calculului automat al temperaturii (numai în 

modul de încălzire).

10 Utilizaţi butoanele pi şi pj pentru a stabili momentul
corect al acţiunii.

11 Repetaţi etapele 8 până la 10 pentru a programa celelalte
acţiuni ale zilei selectate.

Când toate acţiunile au fost programate, asiguraţi-vă că ecranul
afişează numărul de acţiune cel mai mare pe care doriţi să-l
salvaţi.

12 Apăsaţi butonul < timp de 5 secunde pentru a stoca acţiunile
programate.

Dacă butonul < este apăsat când este afişat numărul de
acţiune 3, acţiunile 1, 2 şi 3 sunt stocate dar 4 şi 5 sunt şterse.

Reveniţi automat la etapa 6.

Prin apăsarea butonului pr de mai multe ori, veţi reveni la
etapele anterioare ale acestui procedeu şi în final reveniţi la
funcţionarea normală.

Programarea modului silenţios, încălzirii auxiliare sau încălzirii
menajere

Programarea încălzirii menajere, încălzitorului auxiliar sau modului
silenţios este efectuată după cum urmează:

1 Apăsaţi butonul <.

Modul curent clipeşte.

2 Utilizaţi butoanele pi şi pj pentru a selecta modul pe
care doriţi să-l programaţi (modul silenţios s, încălzirea
auxiliară m sau încălzirea apei menajere w).

Modul selectat clipeşte.

3 Apăsaţi < butonul pentru a confirma modul selectat.

Este afişată prima acţiune programată.

4 Utilizaţi butoanele pi şi pj pentru a consulta acţiunile
programate.

Acesta se numeşte modul de citire. Acţiunile de program goale
(de ex., 4 şi 5) nu sunt afişate.

5 Apăsaţi butonul < timp de 5 secunde pentru a lansa modul de
programare.

6 Utilizaţi < butonul pentru a selecta numărul acţiunii pe care
doriţi să o programaţi sau să o modificaţi.

7 Utilizaţi butoanele pi şi pj pentru a stabili momentul
corect al acţiunii.

8 Utilizaţi butonul ba pentru a selecta sau deselecta x ca
acţiune.

9 Repetaţi etapele 6 până la 8 pentru a programa celelalte acţiuni
ale modului selectat.

Când toate acţiunile au fost programate, asiguraţi-vă că ecranul
afişează numărul de acţiune cel mai mare pe care doriţi să-l
salvaţi.

Revenirea la etapele anterioare ale procedeului de
programare fără salvarea configurărilor modificate este
efectuată apăsând butonul pr.

Revenirea la etapele anterioare ale procedeului de
programare fără salvarea configurărilor modificate este
efectuată apăsând butonul pr.
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10 Apăsaţi butonul < timp de 5 secunde pentru a stoca acţiunile
programate.

Dacă butonul < este apăsat când este afişat numărul de
acţiune 3, acţiunile 1, 2 şi 3 sunt stocate dar 4 şi 5 sunt şterse.

Reveniţi automat la etapa 4. Prin apăsarea butonului pr de
mai multe ori, veţi reveni la etapele anterioare ale acestui
procedeu şi în final reveniţi la funcţionarea normală.

Consultarea acţiunilor programate

Consultarea acţiunilor de încălzire a spaţiului sau răcire a spaţiului

Consultarea încălzirii sau răcirii spaţiului este efectuată după cum
urmează.

1 Utilizaţi butonul = pentru a selecta modul de funcţionare
(încălzire sau răcire) pe care doriţi să-l programaţi.

2 Apăsaţi butonul <.

Modul curent clipeşte.

3 Apăsaţi < butonul pentru a confirma modul selectat.

Ziua actuală clipeşte.

4 Selectaţi ziua pe care doriţi să o consultaţi cu ajutorul butoanelor
pi şi pj.

Ziua selectată clipeşte.

5 Apăsaţi butonul < pentru a confirma ziua selectată.

Apare prima acţiune programată a zilei selectate.

6 Utilizaţi butoanele pi şi pj pentru a consulta celelalte
acţiuni programate ale acelei zile.

Acesta se numeşte modul de citire. Acţiunile de program goale
(de ex., 4 şi 5) nu sunt afişate.

Prin apăsarea butonului pr de mai multe ori, veţi reveni la
etapele anterioare ale acestui procedeu şi în final reveniţi la
funcţionarea normală.

Consultarea încălzirii menajere, încălzitorului auxiliar sau
modului silenţios

Consultarea încălzirii menajere, încălzitorului auxiliar sau modului
silenţios este efectuată după cum urmează.

1 Apăsaţi butonul <.

Modul curent clipeşte.

2 Utilizaţi butoanele pi şi pj pentru a selecta modul pe
care doriţi să-l consultaţi (modul silenţios s, încălzirea auxiliară
m sau încălzirea apei menajere w).

Modul selectat clipeşte.

3 Apăsaţi < butonul pentru a confirma modul selectat.

Este afişată prima acţiune programată.

4 Utilizaţi butoanele pi şi pj pentru a consulta acţiunile
programate.

Acesta se numeşte modul de citire. Acţiunile de program goale
(de ex., 4 şi 5) nu sunt afişate.

Prin apăsarea butonului pr de mai multe ori, veţi reveni la
etapele anterioare ale acestui procedeu şi în final reveniţi la
funcţionarea normală.

Sfaturi şi trucuri

Programarea zilei (zilelor) următoare

După confirmarea acţiunilor programate ale unei anumite zile (adică
după apăsarea butonului < timp de 5 secunde), apăsaţi butonul pr

o dată. Puteţi selecta acum o altă zi utilizând butoanele pi şi
pj şi reporniţi consultarea şi programarea.

Copierea acţiunilor programate pentru ziua următoare

În programul de încălzire/răcire este posibilă copierea tuturor
acţiunilor programate ale unei anumite zile pentru ziua următoare (de
ex., copierea tuturor acţiunilor programate de la "1" până la "2").

Pentru a copia acţiunile programate pentru ziua următoare, procedaţi
după cum urmează:

1 Apăsaţi butonul <.

Modul curent clipeşte.

2 Utilizaţi butoanele pi şi pj pentru a selecta modul pe
care doriţi să-l programaţi.

Modul selectat clipeşte.

Puteţi părăsi programarea apăsând butonul pr.

3 Apăsaţi < butonul pentru a confirma modul selectat.

Ziua actuală clipeşte.

4 Selectaţi ziua pe care doriţi să o copiaţi pentru ziua următoare
cu ajutorul butoanelor pi şi pj.

Ziua selectată clipeşte.

Puteţi reveni la etapa 2 prin apăsarea butonului pr.

5 Apăsaţi simultan butoanele < şi pr timp de 5 secunde.

După 5 secunde ecranul va afişa ziua următoare (de ex., "2"
dacă "1" a fost selectat primul). Aceasta indică faptul că ziua
a fost copiată.

Puteţi reveni la etapa 2 prin apăsarea butonului pr.

Ştergerea uneia sau mai multor acţiuni programate

Ştergerea uneia sau mai multor acţiuni programate este efectuată în
aceeaşi timp cu stocarea acţiunilor programate.

Când toate acţiunile pentru o zi au fost programate, asiguraţi-vă că
ecranul afişează numărul de acţiune cel mai mare pe care doriţi să-l
salvaţi. Prin apăsarea butonului < timp de 5 secunde, veţi stoca
toate acţiunile cu excepţia celora având numere mai mari decât
numărul care este afişat.

De ex., când butonul < este apăsat când este afişat numărul de
acţiune 3, acţiunile 1, 2 şi 3 vor fi stocate dar 4 şi 5 vor fi şterse.

Ştergerea unui mod

1 Apăsaţi butonul <.

Modul curent clipeşte.

2 Utilizaţi butoanele pi şi pj pentru a selecta modul pe
care doriţi să-l ştergeţi (modul silenţios s, încălzirea auxiliară
m sau încălzirea apei menajere w).

Modul selectat clipeşte.

3 Apăsaţi butoanele < şi ba simultan timp de 5 secunde pentru a
şterge modul selectat.

Ştergerea unei zile a săptămânii (modul de încălzire sau de
răcire)

1 Utilizaţi butonul = pentru a selecta modul de funcţionare
(încălzire sau răcire) pe care doriţi să-l ştergeţi.

2 Apăsaţi butonul <.

Modul curent clipeşte.

3 Apăsaţi < butonul pentru a confirma modul selectat.

Ziua actuală clipeşte.

4 Selectaţi ziua pe care doriţi să o ştergeţi cu ajutorul butoanelor
pi şi pj.

Ziua selectată clipeşte.

5 Apăsaţi butoanele < şi ba simultan timp de 5 secunde pentru a
şterge ziua selectată.

Consultarea încălzirii spaţiului şi răcirii spaţiului este
efectuată în acelaşi mod. La începerea procedeului de
consultare se selectează operaţiunea de încălzire sau de
răcire a spaţiului. După aceasta, trebuie să reveniţi la
începutul procedeului de consultare pentru a consulta
celălalt mod de funcţionare.

Revenirea la etapele anterioare ale acestui procedeu este
efectuată apăsând butonul pr.

Revenirea la etapele anterioare ale acestui procedeu este
efectuată apăsând butonul pr.
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Reglaje locale

Unitatea interioară va fi configurată de instalator pentru a se potrivi
mediului în care se află instalaţia (climatul din exterior, etc.) şi
competenţei utilizatorului. Totuşi, reglajele locale menţionate în
"Tabelul reglajelor locale" la pagina 14 pot fi modificate în funcţie de
preferinţele clientului. Pentru aceasta, este disponibil un număr de
aşa numite reglaje locale. Aceste reglaje locale sunt accesibile şi
programabile prin interfaţa utilizatorului de pe unitatea interioară.

Fiecărui reglaj local îi este atribuit un număr sau un cod din 3 cifre, de
exemplu [1-03], care este afişat pe ecranul interfeţei utilizatorului.
Prima cifră [1] indică 'primul cod' sau grupul de reglaj local. A doua şi
a treia cifră [03] indică împreună 'al doilea cod'.

O listă a tuturor reglajelor locale şi valorilor prestabilite este dată la
"Tabelul reglajelor locale" la pagina 14. În aceeaşi listă am prevăzut
2 coloane pentru a înregistra datele şi valoarea reglajelor locale
modificate faţă de valoarea prestabilită.

O descriere detaliată a fiecărui reglaj local este dată la "Descrierea
detaliată" la pagina 11.

Procedeu

Pentru a modifica unul sau mai multe reglaje locale, procedaţi după
cum urmează.

1 Apăsaţi butonul z timp de minim 5 secunde pentru a lansa
FIELD SET MODE (modul de reglaj de câmp).
Va fi afişată pictograma $ (3). Este afişat codul reglajului
local curent selectat ; (2), cu valoarea stabilită afişată în
partea dreaptă - (1).

2 Apăsaţi butonul bgi pentru a selecta primul cod al
reglajului local corespunzător.

3 Apăsaţi butonul bgj pentru a selecta al doilea cod al
reglajului local corespunzător.

4 Apăsaţi butonul pfi şi butonul pfj pentru a
modifica valoarea stabilită a reglajului local selectat.

5 Salvaţi noua valoare prin apăsarea butonului pr.

6 Repetaţi etapele 2 până la 4 pentru a modifica alte reglaje locale
după necesităţi.

7 Când aţi terminat, apăsaţi butonul z pentru a ieşi din FIELD
SET MODE (modul de reglaj de câmp).

Descrierea detaliată

[0] Nivelul de autorizare al utilizatorului

Dacă e necesar, anumite butoane ale interfeţei utilizatorului pot fi
făcute nedisponibile pentru utilizator.

Sunt definite trei nivele de autorizare (a se vedea tabelul de mai jos).
Comutarea între nivelul 1 şi nivelele 2/3 este efectuată prin apăsarea
simultană a butoanelor pfi şi pfj urmată imediat de
apăsarea simultană a butoanelor s şi ba, şi ţinând apăsate toate
cele 4 butoane timp de cel puţin 5 secunde (în modul normal).
Reţineţi că pe interfaţa utilizatorului nu este dată nici o indicaţie.
Când este selectat nivelul 2/3, nivel efectiv de autorizare — nivelul 2
sau nivelul 3 — este determinat prin reglajul local [0-00].

[1] Valoarea de referinţă funcţie de vreme (numai la operaţiunea
de încălzire)

Reglajele locale ale valorii de referinţă funcţie de vreme definesc
parametrii pentru exploatarea funcţie de vreme a unităţii. Când
exploatarea funcţie de vreme este activă, temperatura apei este
determinată automat în funcţie de temperatura din exterior:
temperaturile exterioare mai reci vor avea drept rezultat apă mai
caldă şi viceversa. În timpul exploatării funcţie de vreme, utilizatorul
are posibilitatea de a devia în sus sau în jos temperatura ţintă a apei
cu maxim 5°C.

■ [1-00] Temperatură scăzută a mediului înconjurător (Lo_A):
temperatura din exterior scăzută.

■ [1-01] Temperatură ridicată a mediului înconjurător (Hi_A):
temperatura din exterior ridicată.

■ [1-02] Valoare de referinţă la temperatura scăzută a mediului
înconjurător (Lo_Ti): temperatura ţintă a apei la ieşire când
temperatura din exterior devine egală sau scade sub
temperatura joasă a mediului înconjurător (Lo_A). 
Reţineţi că valoarea Lo_Ti trebuie să fie mai mare decât
Hi_Ti, întrucât pentru temperaturi exterioare mai joase (adică
Lo_A) este necesară apă mai caldă.

NOTĂ Valorile prestabilite menţionate în "Tabelul reglajelor
locale" la pagina 14 sunt valorile din fabrică. Valorile
iniţiale efective vor fi selectate în funcţie de aplicaţia
dvs. Aceste valori vor fi confirmate de instalatorul dvs.

PRECAUŢIE

Reglajele locale [2] depind de reglementările locale şi
naţionale relevante.

Reglajele locale [9] depind de aplicaţie.

Înainte de modificarea acestor configurări, valorile noi vor fi
confirmate de instalator şi/sau vor fi în conformitate cu
reglementările locale şi naţionale.

2

3
1

NOTĂ Schimbările făcute unui anumit reglaj local sunt
stocate numai când este apăsat butonul pr.
Navigarea spre un cod de reglaj local nou sau
apăsarea butonului z va anula schimbarea făcută.

■ Înainte de livrare, valorile stabilite au fost fixate aşa
cum este prezentat la "Tabelul reglajelor locale" la
pagina 14.

■ La ieşirea din MODUL DE REGLAJ DE CÂMP, pe
ecranul cu cristale lichide al interfeţei utilizatorului se
poate afişa "88" în timp ce unitatea se iniţializează

Butonul

Nivel de autorizare

1 2 3

Buton de mod silenţios s acţionabil — —

Butonul valorii de 
referinţă funcţie de vreme ba acţionabil — —

Buton de 
activare/dezactivare 
temporizator pentru 
program 

pr acţionabil acţionabil —

Buton de programare < acţionabil — —

Butoane de reglare a 
timpului

pf

i

pf

j

acţionabil — —

Buton de inspecţie/probă 
de funcţionare z acţionabil — —
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■ [1-03] Valoare de referinţă la temperatura ridicată a mediului
înconjurător (Hi_Ti): temperatura ţintă a apei la ieşire când
temperatura din exterior devine egală sau creşte peste
temperatura ridicată a mediului înconjurător (Hi_A). 
Reţineţi că valoarea Hi_Ti trebuie să fie mai mică decât
Lo_Ti, întrucât pentru temperaturi exterioare mai ridicate
(adică Hi_A) este suficientă mai puţină apă caldă.

[2] Funcţia de dezinfecţie

Se aplică numai la instalaţiile cu rezervor de apă menajeră caldă.

Funcţia de dezinfecţie dezinfectează rezervorul de apă menajeră
caldă prin încălzirea periodică a apei menajere calde la o anumită
temperatură.

■ [2-00] Interval de funcţionare: ziua(zilele) săptămânii în care
apa menajeră trebuie încălzită.

■ [2-01] Situaţie: precizează dacă funcţia de dezinfecţie este
activată (1) sau dezactivată (0).

■ [2-02] Ora de pornire: ora din zi la care apa menajeră trebuie
încălzită.

■ [2-03] Valoare de referinţă: trebuie atinsă o temperatură
ridicată a apei.

■ [2-04] Interval: perioada de timp care defineşte cât timp
trebuie menţinută valoarea de referinţă a temperaturii.

[3] Repornirea automată

La restabilirea alimentării de la reţea după o pană de curent, funcţia
de repornire automată aplică din nou configurările interfeţei
utilizatorului la momentul întreruperii alimentării de la reţea.

Reţineţi că cu funcţia dezactivată, temporizatorul de program nu va fi
activat când alimentarea cu energie electrică revine la unitate după o
pană de curent. Apăsaţi butonul pr pentru a activa temporizatorul
pentru program din nou.

■ [3-00] Situaţie: precizează dacă funcţia de repornire
automată este activată (0) sau dezactivată (1).

[4] Temperatura de decuplare a încălzirii spaţiului

Temperatura de decuplare a încălzirii spaţiului

■ [4-02] Temperatura de decuplare a încălzirii spaţiului:
temperatura exterioară peste care încălzirea spaţiului este
decuplată pentru a evita supraîncălzirea.

Tt Temperatura ţintă a apei

TA Temperatura mediului (exterioară)

= Valoarea devierii

PRECAUŢIE

Reglajele locale ale funcţiei de dezinfecţie trebuie
configurate de instalator în conformitate cu reglementările
locale şi naţionale.

TDHW Temperatura apei menajere calde

TU
Valoarea de referinţă de utilizator a temperaturii (aşa cum a 
fost fixată pe interfaţa utilizatorului)

TH Valoarea de referinţă ridicată a temperaturii [2-03]

t Timp

Lo_Ti

Lo_A Hi_A TA

Tt

+ 05

00

– 05

Hi_Ti Shift value

00.00 22.00 24.0001.00 23.00 t

TDHW

TH

TU

[2-02]

[2-03] [2-04]

AVERTIZARE

Reţineţi că temperatura apei menajere calde la robinetul
de apă caldă va fi egală cu valoarea selectată în reglajul
local [2-03] după o operaţiune de dezinfecţie.

Dacă această temperatură ridicată a apei menajere calde
poate prezenta un risc de accidentare, pe racordul
evacuării apei calde din rezervorul de apă menajeră caldă
va fi instalat un ventil de amestecare (procurare la faţa
locului). Acest ventil de amestecare va asigura ca
temperatura apei calde la robinetul de apă caldă să nu
depăşească niciodată valoarea maximă reglată. Această
temperatură maximă admisă a apei calde va fi selectată
conform reglementărilor locale şi naţionale.

NOTĂ Este prin urmare recomandat să lăsaţi funcţia de
repornire automată activată.

NOTĂ Dacă reţeaua de alimentare cu tarife diferenţiate este
cu întreruperea alimentării, atunci activaţi întotdeauna
funcţia de repornire automată.
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[9] Domeniile valorilor de referinţă pentru încălzire şi răcire

Scopul acestui reglaj local este să nu-i permită utilizatorului să
selecteze o valoare greşită pentru temperatura apei la ieşire (adică
prea caldă sau prea rece). Pentru aceasta pot fi configurate domeniul
valorilor de referinţă a temperaturii pe încălzire şi răcire disponibile
utilizatorului.

■ [9-00] Limita superioară a valorii de referinţă pentru încălzire:
temperatura maximă a apei la ieşire pentru operaţiunea de
încălzire.

■ [9-01] Limita inferioară a valorii de referinţă pentru încălzire:
temperatura minimă a apei la ieşire pentru operaţiunea de
încălzire.

■ [9-02] Limita superioară a valorii de referinţă pentru răcire:
temperatura maximă a apei la ieşire pentru operaţiunea de
răcire.

■ [9-03] Limita inferioară a valorii de referinţă pentru răcire:
temperatura minimă a apei la ieşire pentru operaţiunea de
răcire.

[A] Mod silenţios

Acest reglaj local permite selectarea modului silenţios dorit. Sunt
disponibile două moduri silenţioase: modul silenţios A şi modul
silenţios B.

În modul silenţios A, prioritate are funcţionarea silenţioasă a unităţii
exterioare în toate condiţiile. Turaţia ventilatorului şi compresorului
(şi deci şi performanţa) vor fi limitate la un anumit procent din turaţia
la funcţionare normală. În anumite cazuri, aceasta poate cauza
scăderea performanţei.

În modul silenţios B, funcţionarea silenţioasă poate fi anulată când
este necesară o performanţă superioară. În anumite cazuri, aceasta
poate cauza o funcţionare mai puţin silenţioasă a unităţii exterioare
pentru a se obţine performanţa necesară.

■ [A-00] Tip de mod silenţios: defineşte selectarea modului
silenţios A (0) sau a modului silenţios B (2).

■ [A-01] Parametrul 01: nu schimbaţi acest reglaj. Lăsaţi-l la
valoarea sa prestabilită.

[C] Configuraţie pe placa cu circuite imprimate de I/O digital
EKRP1HB

Mod de prioritate solară

■ [C-00] Setare de mod de prioritate solară: Pentru informaţii
privind setul solar EKSOLHW, consultaţi manualul de
instalare al setului.

[D] Valoarea locală a devierii funcţie de vreme

Valoarea locală a devierii funcţie de vreme

Reglajul local de valoare locală a devierii funcţie de vreme este
relevant numai în cazul în care este selectată valoarea de referinţă
funcţie de vreme (vezi reglajul local "[1] Valoarea de referinţă funcţie
de vreme (numai la operaţiunea de încălzire)" la pagina 11).

■ [D-03] Valoarea locală a devierii funcţie de vreme: determină
valoarea devierii valorii de referinţă funcţie de vreme în jurul
temperaturii exterioare de 0°C.

[E] Afişajul informaţiilor privind unitatea

■ [E-00] Afişajul versiunii de software (exemplu: 23)

■ [E-01] Afişajul versiunii EEPROM (exemplu: 23)

■ [E-02] Afişajul datelor de identificare a modelului unităţii
(exemplu: 11)

■ [E-03] Afişajul temperaturii agentului frigorific lichid

■ [E-04] Afişajul temperaturii pe admisia apei

PRECAUŢIE

■ În cazul unei aplicaţii de încălzire a duşumelei
aplicaţie, este important să se limiteze temperatura
maximă a apei la ieşire în operaţiunea de încălzire în
conformitate cu specificaţiile instalaţiei de încălzire a
duşumelei.

■ În cazul unei aplicaţii de răcire la podea, este
important să se limiteze temperatura minimă a apei la
ieşire în timpul operaţiunii de răcire (reglajul local al
parametrului [9-03]) la 16~18°C pentru a preveni
condensarea pe podea.

NOTĂ Nu fixaţi alte valori decât cele menţionate.

Tt Temperatura ţintă a apei

TA Temperatura din exterior

range Domeniu

local shift 
value

Valoarea locală a devierii

[1-00], [1-01], 
[1-02], [1-03]

Reglajul local aplicabil al valorii de referinţă funcţie de 
vreme [1]

[D-03]
Intervalul temperaturilor din 

exterior (TA) Valoarea locală a devierii

0 — —

1
–2°C~2°C

2

2 4

3
–4°C~4°C

2

4 4

NOTĂ Afişajele [E-03] şi [E-04] nu sunt actualizate per-
manent. Afişajele de temperatură sunt actualizate
numai după trecerea mai întâi prin codurile de
reglaj local.

TA

Tt

[1-03]

[1-00] 0°C [1-01]

[1-02]

local shift value

range
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Tabelul reglajelor locale

Primul 
cod

Al 
doilea 
cod Denumirea configurării

Reglaje de instalator 
diferite faţă de valoarea prestabilită Valoare 

presta-
bilită Domeniu Treaptă UnitateData Valoare Data Valoare

0 Nivelul de autorizare al utilizatorului

00 Nivelul de autorizare al utilizatorului 3 2/3 1 —

1 Valoarea de referinţă funcţie de vreme

00 Temperatură scăzută a mediului înconjurător (Lo_A) –10 –20~5 1 °C

01 Temperatură ridicată a mediului înconjurător (Hi_A) 15 10~20 1 °C

02 Valoare de referinţă la temperatura scăzută a mediului înconjurător (Lo_TI) 40 25~55 1 °C

03 Valoare de referinţă la temperatura ridicată a 
mediului înconjurător (Hi_TI)

25 25~55 1 °C

2 Funcţia de dezinfecţie

00 Interval de funcţionare
Fri

Mon~Sun, 
Toate

— —

01 Situaţie 1 (CUPLAT) 0/1 — —

02 Ora de pornire 23:00 0:00~23:00 1:00 oră

03 Valoare de referinţă 70 40~80 5 °C

04 Interval 10 5~60 5 min

3 Repornire automată

00 Situaţie 0 
(CUPLAT)

0/1 — —

4 Temperatura de decuplare a încălzirii spaţiului

00 Reglaj legat de instalaţie

01 Reglaj legat de instalaţie

02 Temperatura de decuplare a încălzirii spaţiului 35 14~35 1 °C

03 Reglaj legat de instalaţie

04 Reglaj legat de instalaţie

5 Reglaj legat de instalaţie

00 Reglaj legat de instalaţie

01 Reglaj legat de instalaţie

02 Reglaj legat de instalaţie

03 Reglaj legat de instalaţie

04 Reglaj legat de instalaţie

6 Reglaj legat de instalaţie

00 Reglaj legat de instalaţie

01 Reglaj legat de instalaţie

02 Reglaj legat de instalaţie

7 Reglaj legat de instalaţie

00 Reglaj legat de instalaţie

01 Reglaj legat de instalaţie

02 Reglaj legat de instalaţie

03 Reglaj legat de instalaţie

04 Reglaj legat de instalaţie

8 Reglaj legat de instalaţie

00 Reglaj legat de instalaţie

01 Reglaj legat de instalaţie

02 Reglaj legat de instalaţie

03 Reglaj legat de instalaţie

04 Reglaj legat de instalaţie
EKHBH/X016BA
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9 Domeniile valorilor de referinţă pentru încălzire şi răcire

00 Limita superioară a valorii de referinţă pentru încălzire 55 37~55 1 °C

01 Limita inferioară a valorii de referinţă pentru încălzire 25 15~37 1 °C

02 Limita superioară a valorii de referinţă pentru răcire 22 18~22 1 °C

03 Limita inferioară a valorii de referinţă pentru răcire 5 5~18 1 °C

04 Reglaj legat de instalaţie

A Mod silenţios

00 Tip de mod silenţios 0 0/2 — —

01 Parametrul 01 3 — — —

02 Nu este cazul 1 Numai citire — —

03 Nu este cazul 0 Numai citire — —

04 Nu este cazul 0 Numai citire — —

b Nu este cazul

00 Nu este cazul 0 Numai citire — —

01 Nu este cazul 0 Numai citire — —

02 Nu este cazul 0 Numai citire — —

03 Nu este cazul 0 Numai citire — —

04 Nu este cazul 0 Numai citire — —

C Configuraţie pe placa cu circuite imprimate de I/O digital EKRP1HB

00 Setare de mod de prioritate solară 0 0/1 1 —

01 Reglaj legat de instalaţie

02 Reglaj legat de instalaţie

03 Reglaj legat de instalaţie

04 Reglaj legat de instalaţie

D Valoarea locală a devierii funcţie de vreme

00 Reglaj legat de instalaţie

01 Reglaj legat de instalaţie

02 Reglaj legat de instalaţie

03 Valoarea locală a devierii funcţie de vreme 0 0/1/2/3/4 — —

E Afişajul informaţiilor privind unitatea

00 Versiune software Numai 
citire

— — —

01 Versiune EEPROM Numai 
citire

— — —

02 Date de identificare model unitate Numai 
citire

— — —

03 Temperatura agentului frigorific lichid Numai 
citire

— — °C

04 Temperatura pe admisia apei Numai 
citire

— — °C

F Reglaj legat de instalaţie

00 Reglaj legat de instalaţie

01 Reglaj legat de instalaţie

02 Reglaj legat de instalaţie

03 Reglaj legat de instalaţie

04 Reglaj legat de instalaţie

Primul 
cod

Al 
doilea 
cod Denumirea configurării

Reglaje de instalator 
diferite faţă de valoarea prestabilită Valoare 

presta-
bilită Domeniu Treaptă UnitateData Valoare Data Valoare
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Întreţinerea

Informaţii importante privind agentul frigorific utilizat

Acest produs conţine gaze fluorurate cu efect de seră cuprinse în
Protocolul de la Kyoto.

Tipul de agent frigorific: R410A
Valoarea GWP(1): 1975

(1) GWP = potenţial de încălzire globală

Pot fi necesare verificări periodice pentru scăpările de agent frigorific
în funcţie de legislaţia europeană sau locală. Luaţi legătura cu
agentul local pentru informaţii suplimentare.

Activităţi de întreţinere

Pentru a asigura disponibilitatea optimă a unităţii, trebuie executate
la intervale regulate, de preferat o dată pe an, un număr de verificări
şi inspecţii ale unităţii şi ale cablajului de legătură. Această întreţinere
trebuie efectuată de tehnicianul local Daikin (vezi manualul de
instalare).

Singura întreţinere care poate fi cerută operatorului este:

■ păstrarea curată a telecomenzii cu ajutorul unei cârpe moi
umede,

■ verificarea dacă presiunea apei indicată de manometru este mai
mare de 1 bar.

Numai pentru rezervorul opţional de apă menajeră caldă:

■ Cel puţin la fiecare 6 luni trebuie efectuat un control al
funcţionării corecte a supapei de siguranţă instalate pe
rezervorul de apă menajeră caldă: este important ca maneta de
pe ventil să fie acţionată pentru a preveni acumularea de
depuneri minerale care ar putea afecta funcţionarea supapei şi
pentru a confirma că supapa şi conducta de evacuare nu sunt
blocate. Maneta trebuie acţionată încet şi lin pentru a evita o
revărsare bruscă a apei fierbinţi din conducta de evacuare.
Neglijarea acţionării manetei supapei de siguranţă poate avea
drept rezult explozia încălzitorului de apă.

■ Scăpările continue ale apei din conducta de evacuare pot indica
o problemă la încălzitorul de apă.

■ Dacă o conductă de evacuare este racordată la dispozitivul de
siguranţă, ea trebuie instalată într-o pantă descendentă
continuă şi într-un mediu fără pericol de îngheţ. Ea trebuie
lăsată deschisă spre atmosferă.

Inactivitate

Depanarea

Indicaţiile mai jos pot ajuta la rezolvarea problemei. Dacă nu puteţi
remedia problema, consultaţi-vă instalatorul.

Cerinţe privind dezafectarea

Dezmembrarea unităţii, tratarea agentului frigorific, a uleiului şi a
oricăror alte componente trebuie executate conform legislaţiei locale
şi naţionale relevante.

Produsul dvs. Daikin este marcat cu acest simbol.
Aceasta înseamnă că produsele electrice şi electronice
nu vor fi amestecate cu deşeurile menajere nesortate.

Dezafectarea acestui produs trebuie efectuată conform legislaţiei
locale şi naţionale relevante. Dezafectând corect acest produs veţi
contribui la tratarea, recuperarea şi reciclarea sa corespunzătoare,
prevenind astfel consecinţele potenţiale negative pentru mediul
înconjurător şi sănătatea oamenilor. Pentru informaţii suplimentare
luaţi legătura cu autorităţile dvs. locale.

Instalaţiile trebuie tratate într-o instalaţie specializată de tratament
pentru reutilizare, reciclare şi recuperare. Îngrijindu-vă de
dezafectarea corectă a acestui produs veţi contribui la prevenirea
consecinţelor negative pentru mediul înconjurător şi sănătatea
oamenilor. Pentru informaţii suplimentare luaţi legătura cu instalatorul
sau cu autorităţile locale.

PERICOL

■ Nu atingeţi conductele de apă în timpul şi imediat
după exploatare deoarece conductele pot fi fierbinţi.
Puteţi suferi arsuri la mâini. Pentru a evita
accidentarea, aşteptaţi până ce tubulatura revine la
temperatura normală sau aveţi grijă să purtaţi mănuşi
corespunzătoare.

■ Nu atingeţi nici un comutator cu degetele umede.
Atingerea unui comutator cu degetele umede poate
cauza electrocutare.

AVERTIZARE

Nu atingeţi conductele de agent frigorific în timpul şi
imediat după exploatare deoarece acestea pot fi fierbinţi
sau reci, în funcţie de starea agentului frigorific ce trece
prin tubulatura agentului frigorific, compresor, şi alte piese
ale circuitului de agent frigorific. Puteţi suferi arsuri sau
degerături la mâini dacă atingeţi conductele de agent
frigorific. Pentru a evita accidentarea, aşteptaţi până ce
tubulatura revine la temperatura normală sau dacă trebuie
să le atingeţi aveţi grijă să purtaţi mănuşi corespunzătoare.

PRECAUŢIE

Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de fabricant, agentul acestuia sau de
persoane similare calificate pentru a evita pericolele.

NOTĂ În timpul perioadelor mai lungi de inactivitate, de ex.,
în timpul verii la unităţile numai pentru încălzire, este
foarte important să NU DECUPLAŢI ALIMENTAREA
DE LA REŢEA a unităţii.

Decuplarea alimentării de la reţea opreşte mişcarea
automată repetitivă a pompei în vederea prevenirii
blocării.

Cauze posibile Acţiuni de remediere

Nu sunt citiri pe regulatorul digital 
(ecran gol)

• Verificaţi dacă instalaţia este 
alimentată de la reţea.

• Reţeaua de alimentare cu tarife 
diferenţiate este activă (vezi 
manualul de instalare).

Apare unul din codurile de eroare Luaţi legătura cu distribuitorul local.
Consultaţi manualul de instalare 
pentru lista detaliată a codurilor de 
eroare.

Temporizatorul de program funcţio-
nează dar acţiunile programate sunt 
executate la ore eronate.
(de ex., cu 1 oră mai târziu sau mai 
devreme)

Verificaţi dacă ceasul şi ziua 
săptămânii sunt potrivite corect, 
dacă e necesar corectaţi.

Temporizatorul de program este 
programat dar nu funcţionează.

În cazul în care nu este afişată 
pictograma pr, apăsaţi butonul pr 
pentru a activa temporizatorul de 
program.

Capacitate insuficientă Luaţi legătura cu distribuitorul local.
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