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Bevezetés

Általános információk

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a berendezést!

A berendezés a(z) ERSQ vagy ERRQ levegő-víz hőszivattyú-
rendszerek beltéri egysége. A berendezést beltéri, padlón álló
telepítésre, illetve fűtési célokra tervezték. A berendezés
kombinálható térfűtő radiátorokkal (nem tartozék) és EKHTS*
használati melegvíz-tartállyal (opcionális).

A rendszert szabályozó, szobatermosztát funkcióval rendelkező
távirányító alapkivitelben is mellékelt tartozéka a berendezésnek.

Használati melegvíz-tartály (opció)

Opcionális EKHTS* használati melegvíz-tartály csatlakoztatható a
beltéri egységhez. A használati melegvíz-tartály két méretben
választható: 200 és 260 literes változatban.

További részleteket a használati melegvíz-tartály szerelési
kézikönyve tartalmaz.

Távirányító (kiegészítő tartozék)

Egy opcionális másodlagos EKRUAHTA távirányító (szoba-
termosztát funkcióval) is csatlakoztatható a beltéri egységhez. Ez
arra jó például, hogy legyen egy távirányító a berendezés mellett
(szerelési célokra), és legyen egy másik távirányító máshol (pl. a
nappaliban) a rendszer üzemeltetésére.

A további részleteket lásd: 15. oldal, "A távirányító üzembe
helyezése".

EKHBRD011AAV1 EKHBRD011AAY1
EKHBRD014AAV1 EKHBRD014AAY1
EKHBRD016AAV1 EKHBRD016AAY1

Beltéri egység levegő-víz hőszivattyús 
rendszerhez Szerelési kézikönyv

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁ-
SOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT. A KÉZIKÖNYV
LEGYEN KÉZNÉL, KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉG LEHET RÁ.

A BERENDEZÉS VAGY TARTOZÉKAI NEM MEGFELELŐ
ÜZEMBE HELYEZÉSE VAGY CSATLAKOZTATÁSA
ÁRAMÜTÉST, RÖVIDZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST VAGY
TÜZET OKOZHAT, ILLETVE A BERENDEZÉS EGYÉB
KÁROSODÁSÁT. CSAK DAIKIN GYÁRTMÁNYÚ
TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJON, MELYEKET A
BERENDEZÉSHEZ TERVEZTEK, ÉS A BESZERELÉST
BÍZZA SZAKEMBERRE.

A KÉZIKÖNYVBEN LEÍRT TEVÉKENYSÉGEKET EGY
KÉPESÍTETT SZAKEMBERNEK KELL ELVÉGEZNIE.

HASZNÁLJON MEGFELELŐ EGYÉNI VÉDŐFELSZE-
RELÉST (VÉDŐKESZTYŰT, VÉDŐSZEMÜVEGET STB.)
A BERENDEZÉS ÜZEMBE HELYEZÉSEKOR,
KARBANTARTÁSAKOR ÉS SZERELÉSEKOR.

HA KÉTELYEI VANNAK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL
VAGY A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN, KÉRJEN
TANÁCSOT VAGY INFORMÁCIÓT A DAIKIN
FORGALMAZÓTÓL.

A KÉZIKÖNYVBEN LEÍRT BERENDEZÉS KIZÁRÓLAG
BELTÉRI ÜZEMRE LETT TERVEZVE, ÉS 5°C~35°C
KÖZÖTTI KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLETHEZ.

MEGJEGYZÉS EKHBRD beltéri egységek csak ERSQ vagy ERRQ
kültéri egységekhez csatlakozhatnak.
EKHBRD011~016AAV1+Y1
Beltéri egység levegő-víz hőszivattyús rendszerhez
4PW54465-2
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Szobatermosztát (opció)

Egy opcionális EKRTR vagy EKRTW szobatermosztát csatlakoz-
tatható a beltéri egységhez.

A további részleteket lásd a szobatermosztát szerelési
kézikönyvében.

Digitális I/O PCB-panel (opció) 

A rendszer távfelügyeletéhez egy opcionális EKRP1HBA digitális I/O
PCB-panel csatlakoztatható a beltéri egységre. A címkártyának
3 feszültségmentes kimenete van.

További információkért lásd a beltéri egység üzemeltetési kézi-
könyvét és a digitális I/O PCB-panel szerelési kézikönyvét.

A PCB-panel és a berendezés csatlakoztatásával kapcsolatban lásd
a huzalozási rajzot vagy a kapcsolási rajzot.

Kommunikációs PCB-panel (opció)

Egy opcionális EKRP1AHTA kommunikációs PCB-panel csatlakoz-
tatható a beltéri egységhez. Ez a PCB-panel akkor szükséges, ha az
vagy az EKRTR vagy EKRTW Daikin szobatermosztát van telepítve,
vagy ha több beállítási pontos a szabályozás, és biztosítja a beltéri
egységgel a kommunikációt.

A további részleteket lásd a kommunikációs PCB-panel szerelési
kézikönyvében.

A PCB-panel és a berendezés csatlakoztatásával kapcsolatban lásd
a huzalozási rajzot vagy a kapcsolási rajzot.

A kézikönyv célja

Ez a szerelési kézikönyv az EKHBRD beltéri egységek mozgatását,
üzembe helyezését és csatlakoztatását írja le.

A modellek azonosítása

Beltéri egység

Tipikus alkalmazási példák

Az alábbi alkalmazási példákat csak szemléltetési célokra mutatjuk
be.

1. alkalmazás

Térfűtés és a használativíz-melegítés; egyetlen távirányító a
nappaliban.

A távirányító azonnali visszajelzést ad a beltéri egységnek, és ezzel
intelligens módon hozzáigazítja a berendezés teljesítményét a
térfűtési igényekhez. Ezzel elkerülhető a berendezés gyakori
elindítása/leállítása vagy a nagy hőmérséklet-ingadozás a fűtött
helyiségekben. A távirányító intelligens logikával kezeli a térfűtési és
használati meleg víz igények ütközését (pl. ha a szobahőmérséklet
több mint 3°C-kal csökken használati meleg víz üzemmódban, a
berendezés automatikusan visszavált térfűtésre). Nincs távirányító a
berendezés mellett. Karbantartáskor a szerelő csatlakoztathat egy
másik távirányítót.

Ha az opció telepítve van, a távirányító termosztát
funkciója nem használható.

MEGJEGYZÉS Az ERSQ vagy ERRQ kültéri hőszivattyú üzembe
helyezését lásd a kültéri egység szerelési
kézikönyvében.

A beltéri egység működését a beltéri egység
üzemeltetési kézikönyve írja le.

EK HBR D 016 AA V1

V1 = 1N~, 220–240 V, 50 Hz
Y1 = 3N~, 380–415 V, 50 Hz

Sorozat

A fűtőteljesítmény (kW) jelzése(a)

(a) A pontos értékeket lásd: 34. oldal, "A berendezés jellemzői".

Hűtőközeg típusa: R134a

Hydro box – csak magas hőmérsékletre fűtés

Európai készlet

1 Kültéri egység 10 Kollektor (nem tartozék)

2 Beltéri egység 11 Radiátor (nem tartozék)

3 Hűtőközeg-hőcserélő 12 Elektronikus 
szabályozószelep4 Víz hőcserélő

5 Kompresszor 13 Áteresztőszelep (nem 
tartozék)6 Szivattyú

7 Elzárószelep C1 Távirányító

8 3 utas motoros szelep 
(opcionális)

A A felszerelés helye

B Nappali
9 Használati melegvíz-tartály 

(külön rendelhető)

7 7 10 1343 1212 21

8

6

5

M

11

9

C1
A B
Szerelési kézikönyv
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2. alkalmazás

Térfűtés és a használativíz-melegítés; egy távirányító a berendezés
mellett és egy másik távirányító a nappaliban.

A távirányító azonnali visszajelzést ad a beltéri egységnek, és ezzel
intelligens módon hozzáigazítja a berendezés teljesítményét a
térfűtési igényekhez. Ezzel elkerülhető a berendezés gyakori
elindítása/leállítása vagy a nagy hőmérséklet-ingadozás a fűtött
helyiségekben. A távirányító intelligens logikával kezeli a térfűtési és
használati meleg víz igények ütközését (pl. ha a szobahőmérséklet
több mint 3°C-kal csökken használati meleg víz üzemmódban, a
berendezés automatikusan visszavált térfűtésre). A nappaliban lévő
fő távirányító (C1) minden beállításhoz hozzáfér (mester). A
másodlagos távirányítóval (C2) nem lehet hozzáférni a programozási
beállításokhoz és a rendszerparaméterekhez (szolga).

A fő és a segéd távirányító csatlakoztatásával kapcsolatban lásd:
13. oldal, "Elektromos huzalozás".

3. alkalmazás

Térfűtés és a használativíz-melegítés; egy távirányító a berendezés
mellett és egy külső szobatermosztát a nappaliban.

A szobatermosztát csak a be-/kikapcsolást vezérli. A térfűtés szabá-
lyozása nem intelligens logikájú. A használati meleg víz előállítása az
időszabályzó minimumának és maximumának megfelelően történik.

1 Kültéri egység 10 Kollektor (nem tartozék)

2 Beltéri egység 11 Radiátor (nem tartozék)

3 Hűtőközeg-hőcserélő 12 Elektronikus 
szabályozószelep4 Víz hőcserélő

5 Kompresszor 13 Áteresztőszelep (nem 
tartozék)6 Szivattyú

7 Elzárószelep C1 Távirányító (fő)

8 3 utas motoros szelep 
(opcionális)

C2 Opcionális távirányító 
(segéd)

9 Használati melegvíz-
tartály (külön rendelhető)

A A felszerelés helye

B Nappali

Fő Segéd

Működés BE/KI Működik Működik

Használativíz-melegítés üzemmód BE/KI Működik Működik

A kilépő vízhőmérséklet beállítása Működik Működik

A szobahőmérséklet beállítása Működik Működik

Csendes üzemmód BE/KI Működik Működik

Időjárásfüggő célhőmérséklet üzemmód BE/KI Működik Működik

Az óra beállítása Működik Működik

Az időszabályzó programozása Működik —

Időszabályzó üzemmód BE/KI Működik —

Helyszíni beállítások Működik —

Hibakód megjelenítése Működik Működik

Próbaüzem Működik Működik

Szobatermosztát funkció Működik —

10 13

C1
A BC2

7 743 1212 21

8

6

5

M

11

9

Opcionális Daikin EKRTR vagy EKRTW szobatermosztát
csatlakoztatható a Daikin rendszerhez. A Daikin nem
garantálhatja a rendszer helyes működését és
megbízhatóságát, ha másféle termosztátot használnak.
Emiatt a Daikin ilyen rendszerekre nem ad garanciát. 

1 Kültéri egység 10 Kollektor (nem tartozék)

2 Beltéri egység 11 Radiátor (nem tartozék)

3 Hűtőközeg-hőcserélő 12 Elektronikus 
szabályozószelep

4 Víz hőcserélő

5 Kompresszor 13 Áteresztőszelep 
(nem tartozék)

6 Szivattyú

7 Elzárószelep C1 Távirányító

8 3 utas motoros szelep 
(opcionális)

T Szobatermosztát

A A felszerelés helye

9 Használati melegvíz-tartály 
(külön rendelhető)

B Nappali

C1

7 743 1212 21

8

6

5

M

11

9

10 13

T
A B
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4. alkalmazás

A térfűtés padlófűtés körökön keresztül történik. Padlófűtéses és
radiátoros vegyes rendszerek esetében a Daikin rendszer által
biztosított vízhőmérséklet túl magas. Emiatt egy hőmérséklet-
csökkentő eszközre (nem tartozék) van szükség a vízhőmérséklet
csökkentéséhez (a meleg víz lehűtése hideg víz hozzákeverésével
történik). Ennek a kereskedelmi forgalomban vásárolt funkciónak a
vezérlését nem a hőszivattyús rendszer végzi. A külső vízkör
működéséről és konfigurálásáról az üzembe helyezőnek kell
gondoskodnia. A Daikin mindössze külön kérésre több beállítási
pontot biztosít.

"A" minta

A használati melegvíz-tartály a keverőállomásokkal párhuzamosan
van telepítve. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre működjön a térfűtés
és a használativíz-melegítés. A vízelosztás kiegyensúlyozása ebben
az esetben az üzembe helyező feladata.

"B" minta

A használati melegvíz-tartály és a hőmérséklet-csökkentő eszközök
külön körökre vannak telepítve (3 utas szeleppel). Ez az összeállítás
nem teszi lehetővé, hogy egyszerre működjön a térfűtés és a
használativíz-melegítés.

A rendszer konfigurálásával kapcsolatos további információk:
26. oldal, "Több beállítási pontos szabályozás".1 Kültéri egység 9 Használati melegvíz-

tartály (külön rendelhető)
2 Beltéri egység

3 Hűtőközeg-hőcserélő 10 Elektronikus 
szabályozószelep

4 Víz hőcserélő

5 Kompresszor C1 Távirányító

6 Szivattyú TRD1 Hőmérséklet-csökkentő 
eszköz 1

7 Elzárószelep

8 Szelep (nem tartozék) TRD2 Hőmérséklet-csökkentő 
eszköz 2

8

TRD1

65°C

TRD2

35°C

C1

743 1010 21 6

5 97

1 Kültéri egység 9 Használati melegvíz-
tartály (külön rendelhető)

2 Beltéri egység

3 Hűtőközeg-hőcserélő 10 Elektronikus 
szabályozószelep

4 Víz hőcserélő

5 Kompresszor C1 Távirányító

6 Szivattyú TRD1 Hőmérséklet-csökkentő 
eszköz 1

7 Elzárószelep

8 3 utas motoros szelep 
(opcionális)

TRD2 Hőmérséklet-csökkentő 
eszköz 2

TRD1

45°C

TRD2

35°C 65°C

C1

743 1010 21

8

6

5

M

97
Szerelési kézikönyv
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5. alkalmazás

Térfűtés rásegítő vízmelegítővel (váltakozó üzemmód)

Térfűtő alkalmazás Daikin beltéri egységgel vagy a rendszerhez
csatlakozó rásegítő vízmelegítővel. Egy segédkontaktus dönti el,
hogy az EKHBRD* beltéri egység vagy a vízmelegítő működjön. Ez a
segédkontaktus lehet például egy kültéri hőmérséklet-érzékelő,
vezérelt áramot kapcsoló relé, kézi működtetésű kapcsoló stb.

A kettős működés csak a térfűtés esetében lehetséges, a
használativíz-melegítés esetében nem. Ilyen rendszerben a
használati meleg vizet mindig a Daikin beltéri egységhez csatlakoz-
tatott használati melegvíz-tartály biztosítja.

A rásegítő vízmelegítőt az alábbi ábrák szerint kell beépíteni a
csőrendszerbe és az elektromos rendszerbe.

Helyszíni huzalozás

Működés

Amikor a szobatermosztát (th) zárja az áramkört, akkor a segéd-
kontaktus (C) állásától függően működésbe lép az EKHBRD* egység
vagy a vízmelegítő.

■ A vízmelegítőnek és a vízmelegítő rendszerbe
integrálásának meg kell felelnie a vonatkozó európai
és nemzeti előírásoknak.

■ A Daikin nem vállal felelősséget a vízmelegítő
rendszer hibás és nem biztonságos üzembe
helyezéséért.

1 Kültéri egység 12 Elektronikus 
szabályozószelep

2 Beltéri egység

3 Hűtőközeg-hőcserélő 13 Áteresztőszelep 
(nem tartozék)

4 Víz hőcserélő

5 Kompresszor 14 Vízmelegítő 
(nem tartozék)

6 Szivattyú

7 Elzárószelep 15 Visszacsapó szelep 
(nem tartozék)

8 Motoros 3 utas szelep 
(nem tartozék) 16 Elzárószelep 

(nem tartozék)
9 Használati melegvíz-

tartály 17 Termosztatikus szelep 
(nem tartozék)

10 Kollektor 
(nem tartozék) C1 Távirányító

11 Radiátor 
(nem tartozék)

A A felszerelés helye

B Nappali

7

17

743 1212 21

8

15

16

6

5

M

11

16

15

149

10 13

C1
A B

Boiler thermostat Vízmelegítő-termosztát

C Segédkontaktus (alaphelyzetben zárt)

th Fűtésszabályozó szobatermosztát

K1A Segédrelé az EKHBRD* egység aktiválásához 
(nem tartozék)

K2A Segédrelé a vízmelegítő aktiválásához (nem 
tartozék)

MEGJEGYZÉS ■ Ügyeljen arra, hogy a segédkontaktusnak (C)
legyen elég eltérése vagy késleltetése, hogy ne
legyen túl gyakori az EKHBRD* egység és a
vízmelegítő közötti váltás. Ha a segédkontaktus
(C) egy kültéri hőmérséklet-érzékelő, akkor azt
feltétlenül árnyékos helyre kell szerelni, hogy a
napsütés ne befolyásolja, ne kapcsolgasson be/ki
a hatására.

A gyakori be- és kikapcsolás felgyorsíthatja a
vízmelegítő korrózióját. Problémák esetén
forduljon a vízmelegítő gyártójához.

■ Az EKHBRD* egység fűtés üzemmódja során az
egység feladata a kezelőfelületen beállított kilépő
vízhőmérséklet biztosítása. Ha az időjárásfüggő
üzemmód aktív, akkor a rendszer automatikusan
meghatározza a vízhőmérsékletet a kültéri
hőmérséklet függvényében.

A vízmelegítő fűtés üzemmódja során a
vízmelegítő feladata a vízmelegítő szabályzójával
beállított kilépő vízhőmérséklet biztosítása.

Nem szabad a vízmelegítő szabályzóján 80°C-nál
magasabbra állítani a kilépő víz célhőmérsékletét!

Ügyeljen arra, hogy az EKHBRD* hőcserélőjéhez
visszatérő víz hőmérséklete ne léphesse túl a 80°C.

Ennek érdekében nem szabad a vízmelegítő szabályzóján
80°C-nál magasabbra állítani a kilépő víz célhőmér-
sékletét, és termosztatikus szelepet(a) kell az EKHBRD*
egység visszatérő vizének vezetékébe iktatni.

Ellenőrizze, hogy a visszacsapó szelepek (nem tartozék)
megfelelően vannak-e a rendszerbe szerelve.

Ellenőrizze, hogy nem kapcsol-e be/ki túl gyakran a
szobatermosztát (th).

A Daikin semmilyen felelősséget nem vállal az olyan
károkért, amelyek a fenti előírás be nem tartása miatt
következtek be.

(a) A termosztatikus szelepet 80°C-ra kell beállítani, és úgy kell működnie, hogy 
ha az EKHB* egység visszatérő vizének hőmérséklete meghaladja az 80°C-ot, 
akkor zárjon el. Amikor a hőmérséklet visszaesik, a termosztatikus szelepnek 
újra szabaddá kell tennie az EKHBRD* egység visszatérő vizének áramlását.

1 2 3 54

K1A

K1A K2A

X Y

K2A

Boiler 
thermostat

L
th

N

EKHBRD*/auto / Boiler

C

EKHBRD* 
A8P
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Tartozékok

Az egységhez mellékelt tartozékok

(Lásd: 1. ábra)

A beltéri egység áttekintése

Fő alkatrészek

1. Légtelenítő szelep
A légtelenítő szelep a vízkörben rekedt levegőt automatikusan
eltávolítja.

2. Hőmérséklet-érzékelők (termisztorok)
A kör több pontján hőmérséklet-érzékelők mérik a víz és a
hűtőközeg hőmérsékletét.

3. Kapcsolódoboz
A kapcsolódoboz tartalmazza a beltéri egység fő elektronikus és
elektromos alkatrészeit.

4. Hőcserélők

5. R410A hűtőközegfolyadék-csatlakozás

6. R410A hűtőközeggáz-csatlakozás

7. Elzárószelepek
A vízbemeneten és a vízkimeneten lévő elzárószelepek
lehetővé teszik a beltéri egység vízkörének a leválasztását a
rendszer vízhálózatáról. Ez megkönnyíti a beltéri egység
leeresztését és a szűrőcserét.

8. Víz bemenet csatlakozás

9. Víz kimenet csatlakozás

10. Leeresztőszelep

11. Vízszűrő
A vízszűrő eltávolítja a szennyeződést a vízből, megelőzve a
szivattyú károsodását és az evaporátor eltömődését. A vízszűrőt
rendszeresen tisztítani kell. Lásd 31. oldal, "Karbantartási
munkák".

12. Tágulási tartály (12 l)
A tágulási tartály leeresztőszelepén át lehet a tágulási tartályban
a leeresztő szelep kinyitása után maradt vizet leereszteni.

13. Nyomásmérő
A nyomásmérő a vízkörben lévő víznyomást mutatja.

14. Szivattyú
A szivattyú keringeti a vizet a vízkörben.

15. Nyomáscsökkentő szelep
A nyomáscsökkentő szelep megelőzi, hogy túl nagy víznyomás
alakulhasson ki a vízkörben úgy, hogy 3 bar nyomásnál kinyit,
és valamennyi vizet távozni enged.

16. R134a szervizcsatlakozók

17. Kompresszor

18. Kiegyenlítőtartály

19. 3 utas szelep
A 3 utas motoros szelep szabályozza, hogy a vízkimenetet a
térfűtés vagy a használati melegvíz-tartály használhatja.

20. 4 utas szelep

21. 2 utas szelep

22. Hőmegszakító

23. Elektronikus szabályozószelep

1 Szerelési kézikönyv

2 Üzemeltetési kézikönyv

3 Kicsomagolási útmutató

4 Huzalozási rajz

5 Kezelőfelület készlet (távirányító, 4 rögzítőcsavar, 2 tipli)

6 Felső lemez rögzítőcsavarok

7 Alsó zajszigetelő lemez rögzítőcsavarok

8 Peremszorító kengyel (kicsi)

9 Peremszorító kengyel (nagy)

10 Felső lemez szigetelés

11 Készlet a berendezés emeléséhez (2 lemez, 3 csavar)

12 Hűtőközegcső-csatlakoztató készlet (4 csőidom, 2 csavar, 
2 bilincs)

1 622 13

216

5 20241917 1829 7

8 2 221 107 11 2323 14

15 123
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A kapcsolódoboz fő alkatrészei

V1 típusú egységek (1 fázisú)

Y1 típusú egységek (3 fázisú)

1. Fő PCB-panel
A fő PCB-panel (nyomtatott áramköri kártya) vezérli a
berendezést.

2. Vezérlő PCB-panel

3. Inverter PCB-panel

4. Inverter vezérlő PCB-panel (csak Y1)

5. QA PCB-panel (csak V1)

6. Szűrő PCB-panel

7. Digitális I/O PCB-panel (opcionális)

8. Kommunikációs PCB-panel (opcionális)

9. Szerviz PCB-panel (csak V1)

10. X1M csatlakozóblokk
Tápfeszültség csatlakozóblokk, amelyre a tápfeszültség
helyszíni huzalozása könnyen beköthető.

11. X3M csatlakozóblokk
Helyszíni huzalozási csatlakozóblokk DC csatlakozásokhoz.

12. X2M csatlakozóblokk
Helyszíni huzalozási csatlakozóblokk AC csatlakozásokhoz.

13. X1Y DC-csatlakozó

14. X2Y szivattyúcsatlakozó

15. X3Y AC-csatlakozó

16. Kábelrögzítő pontok
A kábelrögzítő pontokon a helyszíni huzalozást a kábelszorítók-
kal a kapcsolódobozhoz kell rögzíteni, hogy a vezetékeken
esetleg fellépő húzóerő miatt ne lazuljon meg a csatlakozás.

17. Tápvezetékek bevezetési pontja

18. AC helyszíni huzalozás bevezetési pontja

19. DC helyszíni huzalozás bevezetési pontja

20. Kompresszorkábel bevezetési pontja

21. K1A interfészrelé

22. Vezetékhidak

23. F1 biztosíték (csak Y1)

24. F2 biztosíték (csak Y1)

Működési vázlat

8
19

13

21

14

2

3

1

20

5

11 15 9 12 18 1716 22

6

107

16

16

8
19

13

21
14

2

3

1

20

11 7 15 12 18 17 2210

24
4

16

16 23 616

MEGJEGYZÉS Az elektromos csatlakoztatási rajz a kapcsolódoboz
fedelének belsején található.

1 Kültéri egység 16 Feltöltő szelep (nem tartozék)

2 Beltéri egység 17 A vízbemenet elzárószelepe

3 Hűtőközeg-hűtőközeg 
hőcserélő

18 A vízkimenet elzárószelepe

19 Használati melegvíz-tartály 
(külön rendelhető)4 Kiegyenlítőtartály

5 Kompresszor 20 3 utas motoros szelep 
(opcionális)

6 Szervizcsatlakozó

7 Hűtőközeg-víz 
hőcserélő

21 Hőmegszakító (Q2L)

22 Túlnyomás-kapcsoló (S1PH)

8 Leeresztőszelep 23 Túlnyomás-érzékelő (B1PH)

9 Elektronikus 
szabályozószelep

24 Kisnyomás-érzékelő (B1PL)

25 Nyomócső termisztor (R6T)

10 Nyomáscsökkentő 
szelep

26 Kilépő víz termisztor (R5T)

27 Visszatérő víz termisztor (R4T)

11 Szivattyú 28 R134a folyadék termisztor 
(R7T)

12 Légtelenítő szelep

13 Nyomásmérő 29 R410A folyadék termisztor 
(R3T)

14 Tágulási tartály

15 Vízszűrő 30 2 utas szelep

M

1

2

29

3

89

28

12

27

11

266 1310

4

7

14

15 17

19

16

2530

5

6

22

23

24 21 20 18
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A beltéri egység üzembe helyezése

A berendezés helyének megválasztása

A berendezést beltérben kell elhelyezni, olyan helyen, amely
megfelel az alábbi követelményeknek:

■ A hely legyen fagymentes.

■ Az egység körül legyen elegendő tér a szereléshez. (Lásd:
2. ábra).

■ Az egység körül legyen elegendő tér a szellőzéshez.

■ Megoldható legyen a nyomáscsökkentő szelep kifolyójáról
távozó víz elvezetése.

■ Ahol nem áll fenn tűzveszélyes gázok szivárgásának veszélye.

■ A berendezés nem használható robbanásveszélyes
környezetben.

■ Ahol megfelelő csőhosszakkal és távolságokkal lehet kalkulálni.

■ Nem szabad a berendezést gyakran használt helyen, például
munkakörnyezetben elhelyezni.
Olyan üzemekben (pl. őrlőmalmokban), ahol nagy mennyiség-
ben keletkezik por, a berendezés le kell burkolni.

■ Nem szabad az egységet nagy nedvességtartalmú helyekre
szerelni (pl. fürdőszobába) (maximális páratartalom (RH) =
85%).

■ A környezeti zaj és a hangok visszaverődése miatt egy konkrét
rendszer esetében a mért zajszint magasabb lesz, mint a
következő fejezetben megadott hangnyomásszint: 34. oldal, "A
berendezés jellemzői". A berendezés helyének megválasztá-
sakor ki kell zárni a zajérzékeny helyeket (pl. nappali, hálószoba
stb.).

■ Ügyeljen rá, hogy vízszivárgás esetén a víz ne tehessen kárt az
üzembe helyezés helyén és annak környezetében.

■ Az alapzatnak elég erősnek kell lennie a berendezés súlyának
alátámasztásához (illetve berendezés és a vízzel feltöltött opcio-
nális használati melegvíz-tartály alátámasztásához, ha az
opcionális használati melegvíz-tartály a berendezésre van
szerelve).

A padlófelület legyen elég sima ahhoz, hogy megelőzze a
vibráció- és zajkeltést, és elég stabil – különösen ha az
opcionális használati melegvíz-tartály a berendezésre van
szerelve.

■ Ne tegyen semmilyen tárgyat vagy készüléket a berendezésre
(a felső lemezére).

■ Nem szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy felállni.

■ Hűtőközeg-szivárgás esetére megfelelő óvintézkedéseket kell
tenni a vonatkozó a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően.

Méretek és szerelési tér

Mértékegység: mm

A berendezés méreteit lásd: 4. ábra

Szükséges szerelési tér – lásd: 2. ábra.

Az egység ellenőrzése és mozgatása

■ Átvételkor a készüléket ellenőrizni kell, és bármilyen sérülést
azonnal jelezni kell a szállítmányozó reklamációs
ügyintézőjének.

■ Lehetőleg csak az üzembe helyezés helyén vagy annak
közelében vegye le az eredeti csomagolást az egységről, így
elkerülhetők a szállítás közbeni sérülések.

■ Csomagolja ki teljesen a beltéri egységet a kicsomagolási
útmutató utasításai szerint.

■ Ellenőrizze, hogy megvan-e a beltéri egység minden tartozéka
(lásd 6. oldal, "Tartozékok").

A beltéri egység felszerelése

■ A csövek és az elektromos kábelek csatlakoztatásához
kilökőlapok vannak a berendezés hátoldalán.

■ A kilökőlapokat kalapácsütéssel kell eltávolítani.

■ Mielőtt az elektromos vezetékeket vagy a csöveket kivezetné
a perforált nyílásokon, sorjázza le a kilökőlapnyílások szélét.

MEGJEGYZÉS ■ Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a
kis élőlények ne használhassák a beltéri egységet
búvóhelyül.

■ Az elektromos alkatrészekre mászó kis élőlények
működészavarokat okozhatnak, sőt füstölést vagy
tüzet is. Tájékoztassa a vevőt, hogyan kell a
berendezés környezetét tisztán tartani.

Előírás Érték

Megengedett legnagyobb hűtőközegcső-hossz a 
kültéri és a beltéri egység között 50 m

Szükséges legkisebb hűtőközegcső-hossz a kültéri 
és a beltéri egység között 3 m

Megengedett legnagyobb szintkülönbség a kültéri és 
a beltéri egység között 30 m

Megengedett legnagyobb távolság a használati 
melegvíz-tartály és a beltéri egység között (csak a 
használati melegvíz-tartállyal ellátott rendszereknél).

10 m

MEGJEGYZÉS A használati melegvíz-tartállyal (külön rendelhető)
ellátott rendszerekre vonatkozó további iránymutatást
a használati melegvíz-tartályhoz mellékelt szerelési
kézikönyv tartalmaz.

1 Gázcső csatlakoztatása 9 Elzárószelep

2 Folyadékcső 
csatlakoztatása

10 Vízszűrő

11 Víz bemenet csatlakozás

3 Szervizcsatlakozó 12 Víz kimenet csatlakozás

4 Nyomásmérő 13 Kilökőlapok az 
elektromos vezetékeknek

5 Nyomáscsökkentő 
szelep 14 Kilökőlapok a 

hűtőközegcsöveknek
6 Hajlékony tömlős 

nyomáscsökkentő szelep 15 Kilökőlapok a 
vízcsöveknek

7 Leeresztőszelep vízköre

8 Légtelenítő szelep 16 Állítható lábak

A A kapcsolódoboz eltávolításához szükséges szabad tér

B Balos rendszer (felülnézetből)

C Jobbos rendszer (felülnézetből)

D A vezetékeknek szükséges szabad tér (jobbos rendszer esetén)

MEGJEGYZÉS A kültéri egység szerelésével kapcsolatban lásd a
kültéri egység szerelési kézikönyvét.

■ Kilökőlapok vannak előkészítve a berendezés
mindkét oldalán. Ügyeljen rá, hogy a rendszer
elhelyezésének megfelelő kilökőlapokat üsse
csak ki.

■ A hűtőközegcsöveknek és a vízcsöveknek külön
kilökőlapnyílásokon keresztül kell átmenniük.

■ Az elektromos vezetékeket mindig a berendezés
bal oldalán lévő kilökőlapnyílásokon keresztül
kell bevezetni (lásd 4. ábra).
Szerelési kézikönyv
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■ A sérülések megelőzése érdekében tegyen fel peremszorító
kengyelt (tartozékok) a kilökőlapnyílások szélére.

■ Az állítható lábakkal állítsa
vízszintes, stabil helyzetbe a
berendezést.

■ Csukja le a fal felé néző zajszigetelő paneleket és díszítő-
paneleket, amelyeket később, a berendezés végső helyén már
nem lehet majd rögzíteni.

■ Rögzítse a zajszigetelő szalagokat a berendezés mindkét
oldalára a megfelelő csavarokkal.

■ Helyezze el a berendezést a kívánt üzembe helyezési helyen.

■ A műanyagbilincsek elvágásával bontsa ki a hajlékony
csöveket.

■ Bújtassa át a hajlékony csöveket a kilökőlapnyílásokon.

■ Végezze el a csőszerelést a következő fejezet szerint: 10. oldal,
"Csőszerelési munka".

■ Töltse fel a rendszert vízzel a következő fejezet szerint:
12. oldal, "Víz betöltése".

■ Végezze el az elektromos szerelést a következő fejezet szerint:
13. oldal, "Elektromos huzalozás".

■ A készülékház tökéletes leszigeteléséhez tömje be a kilökőlap-
nyílások réseit szigetelőanyaggal (nem tartozék).

■ Végezze el a bekapcsolás előtti ellenőrzést a következő fejezet
szerint: 17. oldal, "Bekapcsolás és beállítás".

■ Zárja le a berendezést.

■ Helyezze az alsó zajszigetelő lemezt a berendezés aljára, és
rögzítse a megfelelő csavarokkal.

■ Rögzítse az elülső és a maradék oldalsó díszítőpaneleket a
berendezésre a megfelelő csavarokkal.

■ Rögzítse a felső panelt a berendezésre a megfelelő
csavarokkal.

■ Tegye a felső lemez szigetelést (tartozék) a felső
díszítőpanelbe az alábbi ábra szerint.

1 Kilökőlap 3 Peremszorító kengyel

2 Leélezni 4 Kitt vagy szigetelőanyagok 
(nem tartozék)

■ Az opcionális használati melegvíz-tartályt üzembe
helyezéskor alapesetben a beltéri egység tetejére kell
szerelni.

Ha a szerelési tér a bal és/vagy jobb oldalon
korlátozott, először jól gondolja át a tartály modul
üzembe helyezésének lépéseit.

A berendezés tömege körülbelül 145 kg. A berendezés
megemeléséhez legalább két emberre van szükség.

Használja a berendezés emeléséhez mellékelt
lemezeket.

1 2 3 4

0 
m

m

1
3

3
1

2x2

2

2

2x2x

1

3
4x

5 mm
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■ Rögzítse a felső díszítőpanelt a berendezés tetejére a
megfelelő csavarokkal. A használati melegvíz-tartállyal
(opcionális) ellátott rendszerekre vonatkozó további
iránymutatást a használati melegvíz-tartályhoz mellékelt
szerelési kézikönyv tartalmaz.

Csőszerelési munka

Hűtőközegcsövek szerelése

A beltéri egység és a kültéri egység közötti hűtőközegcső-rendszer
szerelésével kapcsolatos iránymutatást, előírásokat és a műszaki
adatokat a kültéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyv
tartalmazza.

A berendezésen belüli hűtőközegcső-csatlakozásokhoz 4 hűtő-
közegcső van a berendezéshez mellékelve. Lásd a berendezés felső
lemezén az utasításokat.

■ Jobb oldali csatlakoztatás esetén csak 2 cső kell.

■ Bal oldali csatlakoztatás esetén kell a 4 cső.

Iránymutatás a hollandianyás kötésekkel kapcsolatban

■ A hollandi anyás kötéseket nem szabad újra felhasználni. A
szivárgások megelőzése érdekében újra kell készíteni őket.

■ Használjon csővágót, és a használt hűtőközegnek megfelelő
peremező szerszámot.

■ Csak az egységhez mellékelt, lágy anyagú hollandi anyákat
szabad használni. Ha másféle hollandi anyát használnak, az
hűtőközeg-szivárgást okozhat.

■ Az alábbi táblázat tájékoztat a peremátmérőkről és a
meghúzónyomatékokról (a túl erős megszorítás elrepesztheti a
peremet).

■ A hollandi anya csatlakoztatásakor kenje be a perem belső
felületét éter- vagy észterolajjal, és először csak kézzel húzza
meg 3–4 fordulatot.

■ A hollandi anyákat mindig egyszerre két kulcsot használva kell
meglazítani. 
A perem és a hollandi anyák sérülésének és az ezzel járó
szivárgás megelőzése érdekében a csövek csatlakoztatásakor
a hollandi anyák meghúzásához használjon egyszerre
nyomatékkulcsot és villáskulcsot.

Csak kényszerhelyzetben alkalmazható
Ha mégis nyomatékkulcs nélkül kénytelen üzembe helyezni a
rendszert, akkor az alábbiak szerint járjon el:

■ Húzza meg villáskulccsal a hollandi anyát addig, amíg az
ellenállás hirtelen megnövekszik (megszorul az anya).

■ Abból az állásból húzza tovább a hollandi anyát, az alábbi
szögértékkel:

A vízvezetékek szerelése

A vízkör ellenőrzése

Az egységek egy vízbemenettel és egy vízkimenettel vannak ellátva
a vízkör csatlakoztatásához. A vízkört egy szakembernek kell kialakí-
tania, a vonatkozó európai és nemzeti előírásoknak megfelelően.

Az egység üzembe helyezésének folytatása előtt ellenőrizze az
alábbiakat:

■ A megengedett legnagyobb víznyomás 4 bar.

■ A maximális vízhőmérséklet 85°C.

■ A rendszer minden alacsony pontjára leeresztőcsapokat kell
szerelni, hogy a vízkör karbantartáskor teljesen leereszthető
legyen.
A beltéri egység vízköreinek leeresztése céljából egy leeresztő-
szelep van a beltéri egységben, és egy a tágulási tartályon.

■ Ügyeljen arra, hogy a nyomáscsökkentő szelep tömlője jó helyre
legyen vezetve, nehogy víz kerüljön az elektromos
alkatrészekre.

A berendezésen belüli csőcsatlakozásokat nem szabad
forrasztani.

BA

2x

150 mm

75 mm

Csőméret 
(mm)

Meghúzó-
nyomaték (N•m)

"A" peremátmérők 
(mm)

Perem rajza 
(mm)

Ø9,5 33~39 12,8~13,2

Ø15,9 63~75 19,4~19,7

Csőméret 
(mm)

Továbbhúzás szöge 
(fokokban)

A villáskulcs ajánlott 
szárhossza (mm)

Ø9,5 60~90 ±200

Ø15,9 30~60 ±300

A berendezést csak zárt vízrendszerrel lehet használni. Ha
nyílt vízkörben alkalmazzák, akkor a vízcsövek túlzott
korróziója lép fel.

R=0.4~0.8

45 ±2

90 ±2

A

1 Csőcsatlakozó

2 Villáskulcs

3 Hollandi anya

4 Nyomatékkulcs

4 2

3

1
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■ A rendszer minden magas pontjára légtelenítő szelepet kell
szerelni. A szelepeket könnyen hozzáférhető helyekre kell
felszerelni. A beltéri egységben egy automatikus légtelenítő is
található. Ellenőrizze, hogy a légtelenítő szelepek nincsenek-e túl
szorosra húzva, és a vízkörben lévő levegő tud-e automatikusan
távozni.

■ Ügyeljen rá, hogy a helyszíni csőszereléskor beépített
alkatrészek nyomásállósága megfeleljen a víznyomásnak és a
hőmérsékletnek.

■ Csak olyan anyagokat szabad használni, amelyek kompatibili-
sek a rendszerben használt vízzel és a beltéri egységen
használt anyagokkal.

A vízmennyiség és a tágulási tartály előnyomásának
ellenőrzése

A berendezés egy 12 literes tágulási tartállyal rendelkezik, melynek
gyári előnyomása 1 bar.

A berendezés megfelelő működése érdekében előfordulhat, hogy a
tágulási tartály előnyomásán állítani kell, és ellenőrizni kell a
minimális és a maximális vízmennyiséget.

1 Ellenőrizze, hogy a rendszerben lévő teljes vízmennyiség –
leszámítva az egység belső vízmennyiségét – eléri-e a
minimális, 20 l értéket.

2 Az alábbi táblázat alapján határozza meg, hogy szükséges-e a
tágulási tartály előnyomását módosítani.

3 Az alábbi táblázat és útmutatás alapján határozza meg, hogy a
rendszer teljes vízmennyisége a megengedett maximális
vízmennyiség alatt van-e.

A tágulási tartály előnyomásának kiszámítása

A beállítandó előnyomás (Pg) a maximális szerelési
szintkülönbségtől (H) függ, és a következőképpen kell kiszámolni:

Pg=(H/10+0,3) bar

A megengedett maximális vízmennyiség ellenőrzése

A teljes körre megengedett maximális vízmennyiség meghatározá-
sához járjon el az alábbiak szerint:

1 A kiszámított előnyomáshoz (Pg) tartozó maximális vízmennyi-
ség az alábbi ábra alapján meghatározható.

2 Ellenőrizze, hogy a teljes vízkörben lévő teljes vízmennyiség
valóban kevesebb-e ennél az értéknél.

Ha nem így van, akkor a beltéri egység tágulási tartálya kicsi a
rendszerhez.

A legtöbb rendszer esetében ez a minimális vízmennyiség
elegendő.

Létfontosságú folyamatoknál vagy nagy hőterhelésű
helyiségek esetén nagyobb vízmennyiségre lehet szükség.

Ha a térfűtés/radiátor körökben a keringtetést távvezérelt
szelepek vezérlik, akkor fontos, hogy ez a minimális
vízmennyiség még az összes szelep elzárása esetén is
megmaradjon.

Példa

1 Kültéri egység 10 Radiátor (nem tartozék)

2 Beltéri egység 11 Elektronikus 
szabályozószelep3 Hűtőközeg-hőcserélő

4 Víz hőcserélő C1 Távirányító

5 Kompresszor M1...M3 Egyedi motoros szelep a 
radiátorkör 
szabályozására (nem 
tartozék)

6 Szivattyú

7 Elzárószelep

8 Kollektor (nem 
tartozék)

T1...T3 Egyedi szobatermosztát 
(nem tartozék)

9 Áteresztőszelep (nem 
tartozék)

A Üzembe helyezési hely

B Nappali

7 7 8432 91 6 10

5

T3

T2

A B
C1

M3

M2

M1

T1

1111

Szerelési 
szint-
különbség(a)

(a) Szerelési szintkülönbség: a vízkör legmagasabb pontja és a beltéri egység 
közötti szintkülönbség (m). Ha a beltéri egység a rendszer legmagasabb 
pontja, akkor a szerelési szintkülönbség 0 m.

Vízmennyiség

65°C ≤270 l
80°C ≤180 l

65°C >270 l
80°C >180 l

≤7 m Nem kell módosítani az 
előnyomást.

Teendők:
• Csökkenteni kell az 

előnyomást, kiszámítása 
a következő szerint: "A 
tágulási tartály 
előnyomásának 
kiszámítása".

• Ellenőrizze, hogy a 
rendszer teljes 
vízmennyisége a 
megengedett maximális 
vízmennyiség alatt van-e 
(használja az alábbi 
ábrát).

>7 m

Teendők:
• Növelni kell az 

előnyomást, kiszámítása 
a következő szerint: "A 
tágulási tartály 
előnyomásának 
kiszámítása".

• Ellenőrizze, hogy a 
rendszer teljes 
vízmennyisége a 
megengedett maximális 
vízmennyiség alatt van-e 
(használja az alábbi 
ábrát).

A berendezés tágulási 
tartálya a rendszerhez kicsi.

= előnyomás

= maximális vízmennyiség

= a tartály előnyomásának növelése

= a tartály előnyomásának csökkentése
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1. példa

A beltéri egység 5 m-rel a vízkör legmagasabb pontja alá van
felszerelve. A vízkörben a teljes vízmennyiség 100 l.

A példában semmilyen teendő vagy módosítás nem szükséges.

2. példa

A beltéri egység a vízkör legmagasabb pontjára van felszerelve. A
vízkörben a teljes vízmennyiség 380 l.

Eredmény:

■ Mivel a 380 l több, mint 180 l vagy 270 l, az előnyomást
csökkenteni kell (lásd a fenti táblázatot).

■ A szükséges előnyomás: 
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (0/10 + 0,3) bar = 0,3 bar

■ Az ehhez tartozó maximális vízmennyiség az ábra alapján
meghatározható: körülbelül 380 l 65°C-os kilépő vízhőmérséklet
esetén, és hozzávetőleg 250 l 80°C-os kilépő vízhőmérséklet
esetén.

■ Mivel 65°C-os kilépő vízhőmérséklet esetén a teljes
vízmennyiség (380 l) nem több a maximális vízmennyiségnél
(380 l), a tágulási tartály mérete elég a rendszerhez.
80°C-os kilépő vízhőmérséklet esetén a teljes vízmennyiség
(380 l) több a tágulási tartály maximális vízmennyiségénél
(250 l), ezért egy kiegészítő tágulási tartályt kell telepíteni.

A tágulási tartály előnyomásának beállítása

Ha módosítani kell a tágulási tartály gyári előnyomását (1 bar), akkor
a következő irányelvek szerint kell lejárni:

■ A tágulási tartály előnyomásának beállításához csak száraz
nitrogént használjon.

■ A tágulási tartály előnyomásának helytelen beállítása
működészavart okozhat a rendszerben. Emiatt az előnyomást
csak egy képesített klímatechnikus állíthatja be.

A tágulási tartály előnyomásának beállításához el kell távolítani a
kapcsolódobozt a berendezésről. Ennek módját a következő fejezet
tartalmazza: 31. oldal, "Az egység felnyitása".

A vízkör bekötése

Vízcsöveket kell csatlakoztatni. A vízbemenet és a vízkimenet helyét a
beltéri egységen lásd a következő fejezetben: 6. oldal, "Fő alkatrészek".

Ha levegő, valamilyen folyadék vagy szennyeződés jut a vízkörbe, az
problémát okozhat. Ezért a vízkör csatlakoztatásakor mindig vegye
figyelembe az alábbiakat:

■ Csak tiszta csöveket használjon.

■ A sorja eltávolításakor tartsa a cső végét lefelé.

■ Zárja le a csővéget a falon való átbujtatáskor, hogy ne kerüljön
bele szennyeződés.

■ A csatlakozások szigetelésére használjon jó minőségű
tömítőanyagot.

■ Ha nem sárgaréz fémcsöveket használ, akkor a galvanikus
korrózió megelőzése érdekében a két anyagot egymástól el kell
szigetelni.

■ Mivel a sárgaréz egy lágy anyag, a vízkör csatlakoztatásához
megfelelő szerszámokat kell használni. A nem megfelelő
szerszámok használata miatt a csövek megsérülhetnek.

Biztonsági előírások a külső csövek csatlakoztatására és 
a szigetelésre vonatkozóan

A teljes vízkört, vagyis az összes csövet szigetelni kell a fűtési
teljesítmény csökkenésének megelőzése érdekében.

Ha a beltéri környezeti hőmérséklet 30°C-nál magasabb, és a relatív
páratartalom nagyobb, mint 80%, akkor a szigetelőanyag
vastagságának legalább 20 mm-nek kell lennie, hogy ne csapódjon
pára a szigetelés felületére.

Víz betöltése

A víz betöltésének módja

1 Csatlakoztasson egy feltöltő szelepet a vízhálózathoz (nem
tartozék).

2 Nyissa ki az automatikus légtelenítő szelepet (legalább
2 fordulattal).

3 Töltsön a rendszerbe vizet addig, amíg a nyomásmérő
körülbelül 2,0 bar nyomást nem mutat. A légtelenítő szelepekkel
távolítsa el a levegőt a vízkörből, amennyire lehet.

Ügyeljen arra, hogy ne deformálja az egység csöveit azzal,
hogy túl nagy erőt alkalmaz a csövek csatlakoztatásakor. A
deformált csövek a berendezés működészavarát
okozhatják.

■ A berendezést csak zárt vízrendszerrel lehet
használni. Ha nyílt vízkörben alkalmazzák, akkor a
vízcsövek túlzott korróziója lép fel.

■ A vízkörben ne használjon horganyzott alkatrészeket!
Az ilyen alkatrészek erősen korrodálódnának, mivel a
berendezés belső vízkörét rézcsövek alkotják.

MEGJEGYZÉS Ha 3 utas szelep vagy 2 utas szelep van a vízkörben,
a szelep ajánlott legnagyobb átváltási ideje maximum
60 másodperc.

MEGJEGYZÉS ■ Feltöltéskor általában nem lehet a rendszert
tökéletesen légteleníteni. A maradék levegő a
rendszer működésének első óráiban az automa-
tikus légtelenítő szelepeken keresztül távozik.
Azután szükség lehet víz utántöltésére.

■ A nyomásmérő által jelzett víznyomás a víz
hőmérsékletétől is függ (magasabb hőmérséklet
nagyobb nyomást eredményez).
A rendszer víznyomása azonban semmilyen
körülmények között nem eshet 0,3 bar alá,
különben levegő kerül a vízkörbe.

■ A nyomáscsökkentő szelepen keresztül a
berendezésből távozhat a felesleges víz.

■ A vízminőségre vonatkozóan a 98/83/EK
EU-irányelv rendelkezései érvényesek.
Szerelési kézikönyv
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Elektromos huzalozás

Elektromos huzalozás - biztonsági előírások

Belső huzalozás – alkatrésztáblázat

Lásd az egységhez mellékelt belső huzalozási rajzot. A használt
rövidítések az alábbiak.

A kapcsolódoboz alkatrészei
A1P ............................Fő PCB-panel

A2P ............................Távirányító PCB-panel (kezelőfelület)

A3P ............................Vezérlő PCB-panel

A4P ..................... * ....Inverter PCB-panel

A4P .....................# ....Inverter vezérlő PCB-panel

A5P ..................... * ....QA PCB-panel

A5P .....................# ....Inverter PCB-panel

A6P ............................Szűrő PCB-panel

A7P ............................Digitális I/O PCB-panel (opcionális)

A8P ............................Kommunikációs PCB-panel (opcionális)

A9P ..................... * ....Szerviz PCB-panel

A10P ..........................Termosztát PCB-panel (opcionális)

A11P ..........................Vevő PCB-panel (opcionális)

B1PH..........................Túlnyomás-érzékelő

B1PL ..........................Kisnyomás-érzékelő

BS1~BS4 (A4P) ..# ....Nyomógomb

BS1~BS4 (A9P) .. * ....Nyomógomb

C1 ....................... * ....Kondenzátor

C1,C2..................# ....Szűrőkondenzátor

C1,C2 (A5P)........# ....PCB-panel kondenzátor

C1~C3 (A4P) ...... * ....PCB-panel kondenzátor

C2,C3.................. * ....Szűrőkondenzátor

DS1 (A*P) ..................DIP-kapcsoló

E7H............................Alsólemez-fűtés (csak ERRQ* kültéri
egységgel vagy EKBPHTH16A opciós ERSQ*
kültéri egységgel)

E1HC .........................Forgattyúházfűtés

F1,F2...................# ....Lengő biztosíték

F1U (A1P,A3P)...........Biztosíték (T, 3,15 A, 250 V)

F1U (A6P) ........... * ....Biztosíték (T, 6,3 A, 250 V)

F1U,F2U (A4P) ...# ....Biztosíték (31,5 A, 500 V)

F1U,F2U (A7P) ..........Biztosíték (5 A, 250 V) (opcionális)

F3U,F4U ............. * ....Biztosíték (T, 6,3 A, 250 V)

F3U,F6U (A4P) ...# ....Biztosíték (6,3 A, 250 V)

H1P~H7P (A4P)..# ....PCB-panel LED

H1P~H7P (A9P).. * ....PCB-panel LED

HAP (A*P) ..................PCB-panel LED

IPM1.................... * ....Integrált tápfeszültség modul

K1A ............................Interfészrelé

K1E,K2E ....................Elektronikus szabályozószelep

K1M,K2M ............# ....PCB-panel védőrelé

K*R (A*P) ...................PCB-panel relé

K1S ............................3 utas szelep (opcionális)

K2S ............................2 utas szelep

M1C ...........................Kompresszor

M1F,M2F....................Kapcsolódoboz hűtőventilátor

M1P............................DC inverter szivattyú

PC (A11P) ..................Áramkör (opcionális)

PHC1 .........................Fénykapcsoló bemeneti kör

PS (A*P).....................Kapcsolóüzemű tápforrás

Q1DI,Q2DI .................Földzárlat-megszakító (nem tartozék)

Q2L ............................Hővédő, vízcsövek

R1 (A5P) .............# ....Ellenállás

R1,R2 (A4P)........ * ....Ellenállás

R1L ..................... * ....Önindukciós tekercs

R1L~R3L.............# ....Önindukciós tekercs

R1H (EKRTR) ............Páratartalom érzékelő (opcionális)

R1T (EKRTW/R) ........Környezeti hőmérséklet érzékelő (opcionális)

R2T (EKHTS*) ...........Használati melegvíz-tartály termisztor
(opcionális)

FIGYELMEZTETÉS

■ Hálózati kapcsolót vagy egyéb, minden pólust
megszakító eszközt kell a rögzített huzalozásba
iktatni a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak
megfelelően.

■ A tápfeszültséget mindenfajta elektromos szerelés
előtt le kell kapcsolni!

■ Csak réz vezetékeket használjon.

■ A helyszíni huzalozást és alkatrészeit egy képesített
villanyszerelőnek kell felszerelnie, a vonatkozó
európai és nemzeti előírásoknak megfelelően.

■ A huzalozási rajznak megfelelően fel kell szerelni a
rendszert a szükséges biztosítékokkal.

■ A helyszíni huzalozást az egységhez mellékelt
huzalozási rajz és az alábbi utasítások szerint kell
végezni.

■ Ne gyömöszöljön összetekert kábeleket az egységbe,
és ügyeljen arra, hogy a kábelek ne érjenek a
csövekhez vagy éles szélekhez.

Ellenőrizze, hogy a csatlakozásokra nem hat-e
véletlenül külső erő.

■ Csak külön áramkört szabad használni. Tilos egy
másik készülékkel közös áramellátásról üzemeltetni.

■ Földelni kell! Ne földelje a berendezést gáz-
csövekhez, vízcsövekhez, túlfeszültség-levezetőhöz,
és ne kösse telefonföldelésre. A rossz földelés
áramütést eredményezhet.

■ Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót a vonat-
kozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően.
Ennek elmulasztása áramütést eredményezhet.

A földzárlat-megszakító beszerelésekor ellenőrizze,
hogy kompatibilis-e az inverterrel (vagyis ellenáll-e a
nagyfrekvenciás elektromos zajnak). Ha nem kompa-
tibilis, a földzárlat-megszakító feleslegesen kioldhat.

■ Mivel ez a berendezés inverteres, egy fázissiettető
kondenzátor beszerelése nemcsak a
teljesítménytényező-javító hatást fogja lerontani,
hanem a nagyfrekvenciás hullámok abnormális
melegedést is okozhatnak. Emiatt soha ne szereljen
be fázissiettető kondenzátort.

■ Ellenőrizze, hogy az üzembe helyezés végén a
gumikarimák vissza legyenek téve a helyükre a
vezetékek éles szélektől való védelme érdekében.

Csak a V1 modellek esetében

■ Az EN/IEC 61000-3-12(a) szabványnak megfelelő
berendezés

■ Ez a berendezés abban az esetben felel meg az
EN/IEC 61000-3-11(b) szabványnak, ha a közcélú
hálózathoz csatlakozási ponton a Zsys hálózati
impedancia kisebb vagy egyenlő, mint a Zmax. Az
üzembe helyező vagy a felhasználó felelőssége, hogy
– akár az elektromos szolgáltatóval történő
egyeztetés útján – ellenőrizze, hogy a berendezés
csak olyan tápellátásra legyen csatlakoztatva,
amelynek a Zsys hálózati impedanciája kisebb vagy
egyenlő, mint a Zmax. Zmax = 0.32 Ω

(a) Európai/nemzetközi műszaki szabvány a közcélú, kisfeszültségű rendszerekhez 
csatlakozó, fázisonként >16 A és ≤75 A bemenőáram-erősségű berendezések 
által keltett harmonikus áramok határértékeiről.

(b) Európai/nemzetközi műszaki szabvány a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon 
a feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) 
határértékeiről, ≤75 A névleges áramerősségű berendezések esetén.
EKHBRD011~016AAV1+Y1
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R2T (EKRTETS*) ...... Külső szenzor (padló vagy környezeti)
(opcionális)

R3T ........................... Folyadék termisztor R410A

R4T ........................... Visszatérő víz termisztor

R5T ........................... Kilépő víz termisztor

R6T ........................... Nyomócső termisztor

R7T ........................... R134a folyadék termisztor

R8T ........................... Borda termisztor

RC (A*P) ................... Vevő áramkör

S1PH......................... Túlnyomás-kapcsoló

S1S ........................... Kedvezményes díjszabású elektromos
áramkör kontaktusa (nem tartozék)

S3S ........................... Keverőállomás bemenet 1 (nem tartozék)

S4S ........................... Keverőállomás bemenet 2 (nem tartozék)

SS1 (A1P) ................. Választókapcsoló (vészüzem)

SS1 (A2P) ................. Választókapcsoló (fő/segéd)

SS1 (A7P) ................. Választókapcsoló (opcionális)

TC (A*P).................... Jeladó áramkör

T1R,T2R (A*P) .......... Diódahíd

T3R ..................... *.... Tápfeszültség modul

V1C~V8C ............ *.... Zajszűrő ferritmag

V1C~V12C ......... #.... Zajszűrő ferritmag

X1M~X3M ................. Csatlakozóblokk

X1Y~X4Y................... Csatlakozó

X*M (A*P).................. Csatlakozóblokk a PCB-panelen (opcionális)

Y1R ........................... 4 utas szelep

Z1F~Z5F (A*P).......... Zajszűrő

* Csak a V1 modellek esetében

# Csak az Y1 modellek esetében

A helyszíni huzalozás áttekintése

■ A beltéri egység helyszíni huzalozásának nagy részét a
kapcsolódobozban lévő csatlakozóblokkra kell bekötni. A
csatlakozóblokkokhoz való hozzáféréshez el kell távolítani a
kapcsolódoboz szervizpanelét. A panel eltávolításának módját
és a kapcsolódobozhoz történő hozzáférés módját lásd a
kapcsolódoboz fedelének belsején.

■ A kapcsolódoboz kábelbevezetési pontjain kábelrögzítő pontok
találhatók. Lásd 7. oldal, "A kapcsolódoboz fő alkatrészei".

A beltéri egység táp- és jelátviteli kábeleinek
csatlakoztatása

A kábelekre vonatkozó előírások

Eljárás

1 A megfelelő kábel használatával csatlakoztassa a táp- és
jelátviteli kábeleket a megfelelő kivezetésekre, ahogy a
huzalozási rajz és a következő ábra mutatja: 3. ábra.

2 A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal, hogy ne lazulhasson meg
a csatlakozás, és ügyeljen arra, hogy a kábelek ne érjenek a
csövekhez vagy éles szélekhez. Ne gyömöszöljön összetekert
kábeleket a berendezésbe.

Megjegyzés: A helyszíni huzalozásnak csak a vonatkozó
részlete van feltüntetve a következő ábrán: 3. ábra.

MEGJEGYZÉS ■ Az elektromos csatlakoztatási rajz a
kapcsolódoboz fedelének belsején található.

■ A kép- vagy hanginterferencia megelőzése
érdekében ügyeljen arra, hogy a beltéri és a
kültéri egység, azok kommunikációs kábelei és a
tápkábel legalább 1 méter távolságra legyen a
tévé- és rádiókészülékektől.
(A rádióadás hullámhosszától függően a zavarás
megszüntetéséhez 1 méter távolság kevés lehet.)

Elem
Kábel-
köteg Leírás

Szükséges 
vezetékek száma

Maximális 
üzemi 
áram

Normál díjszabású elektromos áramról 
üzemelő rendszer esetében 1~ 3~

1 PS Normál díjszabású 
elektromos áram

2+GND 4+GND (b)

(b) Lásd a beltéri egységen az adattáblát

Kedvezményes díjszabású elektromos 
áramról üzemelő rendszer esetében 1~ 3~

1 PS Normál díjszabású 
elektromos áram

2+GND 2+GND 1,25

2 PS Kedvezményes díjszabású 
elektromos áram

2+GND 4+GND (b)–1,25

3 LV Jelátvitel a kültéri egységhez 
(F1/F2)

2 2 (c)

(c) Minimális kábelkeresztmetszet 0,75 mm2.

4 LV Normál távirányító (P1/P2) 2 2 (c)

5 LV Másodlagos távirányító 
(P1/P2)(a)

(a) Opcionális

2 2 (c)

6 LV Használati meleg víz 
termisztor (R2T)(a)

2 2 (d)

(d) Ez az eszköz és az összekötő kábel a használati melegvíz-tartályhoz van 
mellékelve.

7 LV Külső szobatermosztát jele 
BE/KI(a)

2 2 100 mA(c)

8 LV Kedvezményes díjszabású 
elektromos áram kapcsoló 
(S1S)(a)

2 2 100 mA(c)

9 LV Több beállítási pont jel 1(a) 2 2 100 mA(c)

10 LV Több beállítási pont jel 1(a) 2 2 100 mA(c)

11 HV Alsólemez-fűtés (E7H)(a) 2 2 0,5 A(c)

12 HV 3 utas szelep (K1S)(a) 3 3 (d)

13 HV Digitális I/O PCB-panel 
kimenetek(a)

2 2 300 mA(c)

14 HV Külső szobatermosztát 
tápfeszültség(a)

2 2 100 mA(c)

PS = Tápfeszültség (lásd 3. ábra)
LV = Kisfeszültség (lásd 3. ábra)
HV = Nagyfeszültség (lásd 3. ábra)

MEGJEGYZÉS A kábel- és a vezetékméreteknek meg kell felelniük a
vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak.

Az elektromos szerelési munka végén ellenőrizze, hogy az
elektromos dobozban minden elektromos alkatrész és
csatlakozó jól csatlakozik-e.

■ A zavaró elektromos zajok elkerülése érdekében
ügyeljen rá, hogy a kábelek a megfelelő kötegbe,
majd a megfelelő kötegtálcába kerüljenek, a
következő ábra szerint: 3. ábra.

■ A kábelkötegeket vezesse egymástól legalább
25 mm távolságra, hogy elkerülje az elektromos
zajokat (külső zajt).
Szerelési kézikönyv
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A távirányító üzembe helyezése

Az egység egy távirányítóval vannak ellátva, amely felhasználóbarát
módját kínálja a berendezés beállításának, használatának és
karbantartásának. A távirányítót a használat előtt a leírás szerint
üzembe kell helyezni.

1 Vegye le a távirányító elülső részét.

Helyezzen egy egyenes csavarhúzót a
távirányító alsó felének hornyaiba (1), és
távolítsa el a távirányító előlapját.

2 Erősítse fel egy egyenes felületre a
távirányítót. 

3 Huzalozza be az egységet.

Kösse össze a távirányító felső részén lévő csatlakozókat az
egység belsejében lévő csatlakozókkal (P1 az X3M:P1, P2 az
X3M:P2 jelűhöz).

4 Tegye vissza a távirányító felső részét.

Először az alsó pöcköket illessze a
helyükre.

Csatlakoztatás kedvezményes díjszabású elektromos
áramkörre

Az elektromos szolgáltatók a világ minden táján igyekeznek
megbízható elektromos szolgáltatást nyújtani versenyképes áron,
ezért gyakran ösztönzik a fogyasztókat kedvezményes díjszabással.
Ezek lehetnek kedvezményes napi időszakok (vezérelt áram) vagy
szezonális időszakok, vagy olyan egyéb különleges kedvezmények,
mint a Wärmepumpentarif Németországban és Ausztriában. 

Ez a berendezés ilyen kedvezményes díjszabású elektromos áram-
körre is csatlakoztatható.

Érdeklődni kell a berendezés üzembe helyezésének helyén illetékes
elektromos szolgáltatónál, hogy csatlakoztatható-e a berendezés
kedvezményes díjszabású elektromos áramkörre, ha van ilyen.

Ha a berendezés ilyen kedvezményes díjszabású elektromos
áramkörre csatlakozik, az elektromos szolgáltatónak jogában áll:

■ bizonyos időszakokra megszakítani a berendezés
áramellátását;

■ megszabni, hogy a berendezés teljesítményfelvétele bizonyos
időszakokban csak korlátozott lehet.

A beltéri egység fel van készítve rá, hogy egy bemenőjel hatására
kényszerkikapcsolás üzemmódra váltson. Abban a pillanatban a
berendezés kompresszorai leállnak.

MEGJEGYZÉS Az összekötő vezetékek nem tartozékok.

■ A készletben mellékelt távirányítót beltérben kell
felszerelni.

■ A távirányító termosztát funkciójának használatakor
ilyennek kell lennie az üzembe helyezés helyének:
- ahol a helyiségben az átlaghőmérséklet 

érzékelhető;
- amely nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak;
- ahol nincs a közelben hőforrás;
- ahová nem jut be kültéri levegő vagy huzat (pl. 

ajtónyitogatás miatt);
- ahol a kijelző tisztán tartható;
- ahol a hőmérséklet 0°C és 50°C közötti;
- ahol a relatív páratartalom maximum 80%.

MEGJEGYZÉS Figyeljen, hogy a távirányító alsó fele ne
deformálódjon el a rögzítőcsavarok túlhúzása
miatt.

MEGJEGYZÉS Ha a normál távirányító mellett egy opcionális
távirányító is telepítve van:

■ Csatlakoztassa a két távirányító elektromos
vezetékeit az alább leírt módon.

■ Az SS1 választókapcsolóval jelölje ki a fő és
a segéd távirányítót.

■ Csak a fő távirányítóként beállított távirányító
működhet szobatermosztátként.

1

SS
M

PCB

SS1 S Segéd

M Fő

1 Egység

2 A távirányító alsó fele

3 A távirányító előlapja

4 Vezeték hátulról

5 Vezeték felülről

6 Vágjon helyet az alkatrészen a kábelek számára pl. fogóval

MEGJEGYZÉS Fejtse le a kábelburkolatot arról a
szakaszról, amelyik a távirányító
házán belülre kerül ( l  ).

Figyeljen, hogy ne lapítsa meg a vezetékeket a
szerelés közben.

P1P2

6

2

1

3

4 5

P1P2

P
2

P
1

P
2

P
1X3M X3M

1
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A kedvezményes díjszabású elektromos áramkörök típusai

Az alábbi ábrákon a lehetséges csatlakoztatási módok és a
berendezés csatlakoztatásának követelményei láthatók:

V1 típusú egységek (1 fázisú)

Y1 típusú egységek (3 fázisú)

Ha a kültéri egység kedvezményes díjszabású elektromos áramkörre
csatlakozik, az elektromos szolgáltató vezérlőjele vevőkészülékének
feszültségmentes kontaktusát az X3M blokk 7-es és 8-as
kivezetésére kell csatlakoztatni (a fenti ábra szerint).

Ha a [6-04] paraméter = 1 abban a pillanatban, amikor a kedvez-
ményes díjszabás jelét az elektromos szolgáltató elküldi, akkor a
kontaktus kinyit, és a berendezés kényszerkikapcsolás üzemmódra
vált(1).

Ha a [6-04] paraméter = 2 abban a pillanatban, amikor a kedvez-
ményes díjszabás jelét az elektromos szolgáltató elküldi, akkor a
kontaktus zárul, és a berendezés kényszerkikapcsolás üzemmódra
vált(2).

FIGYELMEZTETÉS

Az alább 1. típusúként ábrázolt kedvezményes
díjszabású elektromos áramkör esetén

Amikor a kedvezményes díjszabású elektromos
áramellátás aktív, de folyamatos, akkor az inverter PCB-
panel készenléti teljesítményfelvétele nem akadályozott.

1 Kedvezményes díjszabású elektromos áramkör doboza

2 Az elektromos szolgáltató vezérlőjelének vevőkészüléke

3 Kedvezményes díjszabású elektromos áram

4 Feszültségmentes kontaktus a beltéri egységhez

5 Normál díjszabású elektromos áram

6 Biztosíték (nem tartozék)

1

2

3

X3M7 8 X2M8 9X1ML N

L N

2

4

1

3 5

3
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2

1

43

43

L N

2

1

S1S

S1S

S1S

[6-04]=1

1

2

3

L N

2

1

3

L N

2

1

43

4 4

43

L N

L N

2

1

S1S

S1S

S1S

[6-04]=2

X2M9 107 8

6 6

1 Kedvezményes díjszabású elektromos áramkör doboza

2 Az elektromos szolgáltató vezérlőjelének vevőkészüléke

3 Kedvezményes díjszabású elektromos áram

4 Feszültségmentes kontaktus a beltéri egységhez

5 Normál díjszabású elektromos áram

6 Biztosíték (nem tartozék)

Kedvezményes díjszabású elektromos áramról üzemelő
rendszernél normál díjszabású elektromos áram bekötése
esetén távolítsa el a vezetékhidakat az X2M
csatlakozóblokkról.

(1) Ha a jel megszűnik, a feszültségmentes kontaktus zárul, és a berendezés 
újraindul. Emiatt fontos az automatikus újraindítás funkciót engedélyezni. Lásd a 
"[8] Opciók beállítása, [8-01]" helyszíni beállítást a következő fejezetben: 
17. oldal, "Helyszíni beállítások".

(2) Ha a jel megszűnik, a feszültségmentes kontaktus kinyit, és a berendezés 
újraindul. Emiatt fontos az automatikus újraindítás funkciót engedélyezni. Lásd a 
"[8] Opciók beállítása, [8-01]" helyszíni beállítást a következő fejezetben: 
17. oldal, "Helyszíni beállítások".
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1. típus

A kedvezményes díjszabású elektromos áram megszakítás nélküli.

2. típus

A kedvezményes díjszabású elektromos áram olyan, hogy az
áramellátás egy idő után megszakad.

3. típus

A kedvezményes díjszabású elektromos áramellátás azonnal
megszakad.

Bekapcsolás és beállítás

Az üzembe helyezőnek be kell állítani a beltéri egységet úgy, hogy az
megfeleljen a rendszer környezeti feltételeinek (kültéri klíma,
telepített kiegészítő tartozékok stb.) és a felhasználó igényeinek.

Bekapcsolás előtti ellenőrzés

Az egység üzembe helyezése után ellenőrizze az alábbiakat:

1 Helyszíni huzalozás

Ellenőrizze, hogy a berendezés helyszíni huzalozásának
kivitelezése megfelel-e a szerelési kézikönyv előírásainak
(13. oldal, "Elektromos huzalozás"), a huzalozási rajznak,
valamint a vonatkozó európai és nemzeti előírásoknak.

2 Biztosítékok és védőberendezések

Ellenőrizze, hogy a biztosítékok és az egyéb, helyben felszerelt
védőberendezések értéke és típusa megfelel-e a következő
fejezetben megadottaknak: 34. oldal, "Elektromos jellemzők".
Ellenőrizze, hogy nincs-e biztosíték vagy védőberendezés
kiiktatva.

3 Földelés

Ellenőrizze, hogy a földelővezetékek megfelelően csatlakoznak-
e, és a földcsatlakozók meg vannak-e szorítva.

4 Belső huzalozás

Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy nincsenek-e a kapcsoló-
dobozban és a berendezésben laza csatlakozások vagy sérült
elektromos alkatrészek.

5 Felszerelés

Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően van-e rögzítve,
elkerülendő az egység indításakor jelentkező abnormális zajok
és vibráció keletkezését.

6 Sérült berendezés

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e az egységben sérült alkatrészek
vagy deformált csövek.

7 Hűtőközeg-szivárgás

Ellenőrizze, hogy nincs-e az egység belsejében hűtőközeg-
szivárgás. Ha hűtőközeg-szivárgást észlel, jelezze a helyi
forgalmazónak.

Vigyázzon, hogy ne érintkezzen a hűtőközegcsövek
csatlakozásainál kiszivárgó hűtőközeggel.
Ez fagyási sérüléseket okozhat.

8 Vízszivárgás

Ellenőrizze, hogy nincs-e az egység belsejében vízszivárgás.
Vízszivárgás esetén zárja el a vízbemeneten és a vízkimeneten
az elzárószelepeket, és hívja fel a helyi márkaképviseletet.

9 Tápfeszültség

Ellenőrizze a tápfeszültséget a helyi áramforráspanelen. A
feszültségnek meg kell egyeznie az egység adattábláján
feltüntetett feszültséggel.

10 Légtelenítő szelep

Nyissa ki a légtelenítő szelepet (legalább 2 fordulattal).

11 Elzárószelepek

Ellenőrizze, hogy az elzárószelepek megfelelően fel vannak-e
szerelve, és teljesen nyitva vannak-e.

Ha minden ellenőrizve lett, a berendezés paneleit le kell csukni, csak
azután lehet áram alá helyezni. Ha a beltéri egység tápfeszültség
alatt van, akkor a "88" jelzés látható a távirányítón az inicializáció
ideje alatt, amely legfeljebb 30 másodpercig szokott tartani. A
folyamat alatt a távirányító nem működik.

Helyszíni beállítások

Az üzembe helyezőnek be kell állítani a beltéri egységet úgy, hogy az
megfeleljen a rendszer környezeti feltételeinek (kültéri klíma,
telepített kiegészítő tartozékok stb.) és a felhasználó igényeinek.
Erre számos úgynevezett helyszíni beállítás áll rendelkezésre.
Ezeket a helyszíni beállításokat a beltéri egységen található
kezelőfelülettel lehet beprogramozni.

Minden helyszíni beállításnak van egy 3 jegyű száma vagy kódja,
például [5-03], amely megjelenik a kezelőfelület kijelzőjén. Az első
számjegy [5] neve "első kódszám", és a helyszíni beállítás csoportját
határozza meg. A második és a harmadik számjegy [03] együtt a
"második kódszám".

A helyszíni beállítások és alapértelmezett értékeik fel vannak sorolva
itt: 28. oldal, "Helyszíni beállítások táblázata". A listában elhelyeztünk
2 üres oszlopot, melyben feljegyezhetők az alapértelmezettől
eltérően megadott helyszíni beállítások értékei, és a módosítás
dátuma.

Az egyes helyszíni beállítások részletes leírását itt találja: 18. oldal,
"Részletes leírás".

A berendezés használatba vételének részleteit és a rendszer
áttekintését lásd: 35. oldal, Melléklet.

MEGJEGYZÉS Ha a kedvezményes díjszabású elektromos áram
megszakítás nélküli, akkor a berendezés kényszerki-
kapcsolás üzemmódra vált.

Fontos, hogy ennek a fejezetnek minden részét sorban
elolvassa a rendszer üzembe helyezője, és ennek
megfelelően állítsa be a rendszert.

A tápfeszültséget mindenfajta elektromos szerelés előtt le
kell kapcsolni!

Ha a rendszert elzárt szelepekkel üzemeltetik, az a
szivattyút károsítja!
EKHBRD011~016AAV1+Y1
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Eljárás

A helyszíni beállítások módosítását a következők szerint kell
végezni:

1 Lépjen HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS ÜZEMMÓDBA: nyomja meg a
z gombot 5 másodpercre.
Megjelenik a $ ikon (3). Látható az éppen kiválasztott
helyszíni beállítás kódja ; (2), és tőle jobbra a hozzá tartozó
beállított érték - (1).

2 A ébi gomb megnyomásával választhatja ki a helyszíni
beállítás kívánt első kódszámát.

3 A ébj gomb megnyomásával választhatja ki a helyszíni
beállítás kívánt második kódszámát.

4 A pfi és a pfj gombbal lehet a kiválasztott
helyszíni beállítás értékét módosítani.

5 Az új értéket a pr gomb megnyomásával tudja elmenteni.

6 A 2–4 lépések ismétlésével megadhatja sorban a többi helyszíni
beállítást is.

7 Ha készen van, a z gombbal kiléphet a HELYSZÍNI
BEÁLLÍTÁS ÜZEMMÓDBÓL.

Részletes leírás

[0] Távirányító-beállítás

■ [0-00]Felhasználói jogosultsági szint

Egyes gombok letiltásával korlátozni lehet a távirányítóval
végezhető felhasználói műveleteket. Kettő jogosultsági szint
van. A két szint (2. szint és 3. szint) majdnem azonos, csak
annyi a különbség, hogy a 3. szinten nem adhatók meg
vízhőmérséklet-beállítások (lásd az alábbi táblázatot).

Alapértelmezés szerint nincsen megadva szint, tehát minden
gomb és funkció működik.

Az érvényes jogosultsági szintet helyszíni beállítás határozza
meg. A 2. jogosultsági szinthez a [0-00] helyszíni beállítást
2-es értékre, a 3. jogosultsági szinthez a [0-00] helyszíni
beállítást 3-as értékre kell állítani.

A helyszíni beállítás megadása után a jogosultsági szint még
nem aktív. A választott jogosultsági szint engedélyezéséhez a
pi és a pj gombot kell egyszerre megnyomni, majd
közvetlenül utána a s és a ba gombot egyszerre, legalább
5 másodpercen át lenyomva tartva mind a 4 gombot. A
távirányítón eközben semmilyen visszajelzés nem jelenik meg.
Az eljárás után a blokkolt gombok többé nem használhatók.

A kiválasztott jogosultsági szint inaktiválásához hasonlóképpen
kell eljárni.

■ [0-01] Szobahőmérséklet-kompenzációs érték

Szükség esetén a berendezés bizonyos termisztorértékeit egy
korrekciós értékkel lehet módosítani. Ez felhasználható
bizonyos termisztortűréssel vagy teljesítménycsökkenéssel
kapcsolatos problémák megoldására.

A rendszer a kompenzált hőmérsékletet (= mért hőmérséklet
plusz a kompenzációs érték) használja a szabályozáshoz, és ez
jelenik meg hőmérséklet-kijelzés üzemmódban. A kilépő
vízhőmérséklet és a használati meleg víz hőmérsékletének
kompenzációs értékeivel kapcsolatban lásd még: 22. oldal,
"[9] Automatikus hőmérséklet-kompenzáció".

■ [0-03] Állapot: Megadja, hogy a be-/kikapcsolási utasítást
használhatja-e a térfűtés időszabályzója.

A térfűtés időszabályzója kétféleképpen programozható be: a
célhőmérséklet alapján (mind a kilépő vízhőmérséklet, mind a
szobahőmérséklet hőmérséklete), illetve be-/kikapcsolási
utasítás alapján.

MEGJEGYZÉS Egy helyszíni beállítás módosítását csak akkor menti
el a rendszer, ha megnyomják a pr gombot. Ha egy
új helyszíni beállítás kódra áll, vagy megnyomja a z

gombot, akkor elvesznek a módosítások.

MEGJEGYZÉS ■ A beállítások gyári értékeit megtalálja a következő
táblázatban: 28. oldal, "Helyszíni beállítások
táblázata".

■ HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS ÜZEMMÓDBÓL történő
kilépéskor a "88" jelzés jelenhet meg a távirányító
kijelzőjén, mutatva, hogy a készülék inicializálja
magát.

MEGJEGYZÉS A helyszíni beállítások böngészésekor feltűnhet, hogy
több helyszíni beállítás van, mint amennyi itt fel van
sorolva: 28. oldal, "Helyszíni beállítások táblázata".
Ezek a helyszíni beállítások nem érvényesek és
nem módosíthatók!

2

3
1

Jogosultság

2. szint 3. szint

Működés BE/KI Működik Működik

Használativíz-melegítés üzemmód 
BE/KI

Működik Működik

A kilépő vízhőmérséklet beállítása Működik —

A szobahőmérséklet beállítása Működik Működik

Csendes üzemmód BE/KI — —

Időjárásfüggő célhőmérséklet üzemmód 
BE/KI

Működik —

Az óra beállítása — —

Az időszabályzó programozása — —

Időszabályzó üzemmód BE/KI Működik Működik

Helyszíni beállítások — —

Hibakód megjelenítése Működik Működik

Próbaüzem — —

MEGJEGYZÉS Alapértelmezés szerint a célhőmérséklet alapján
szabályozott térfűtés engedélyezett (1. mód), tehát
csak a hőmérséklet-változtatás lehetséges (be-
/kikapcsolási utasítás nem).

A mód előnye, hogy a y gomb megnyomásával
egyszerűen kikapcsolhatja a térfűtést az automatikus
használati meleg víz betárolás üzemmód letiltása
nélkül (pl. nyáron, amikor térfűtésre nincs szükség).
Szerelési kézikönyv
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Az alábbi táblázat az időszabályzó értelmezését mutatja a két mód
esetében.

Működési példa: Hőmérsékletértékekre beállított időszabályzó.

Ha a visszaállítás funkció engedélyezett, a visszaállítás elsőbbséget
élvez az időszabályzóval beütemezett művelettel szemben.

Működési példa: Be-/kikapcsolásra beállított időszabályzó.

Ha a visszaállítás funkció engedélyezett, a visszaállítás elsőbbséget
élvez az időszabályzóval beütemezett művelettel szemben, ha a
bekapcsolás utasítás aktív. Ha a kikapcsolás utasítás aktív,
elsőbbséget élvez a visszaállítás funkcióval szemben. A kikapcsolás
utasítás prioritása mindig a legmagasabb.

1. módszer Célhőmérséklet alapján szabályozott térfűtés(a)

(a) A kilépő vízhőmérséklet és/vagy a szobahőmérséklet

Működés közben Időszabályzó üzemmódban a működésjelző LED 
folyamatosan világít.

A y gomb 
megnyomásakor

A térfűtés időszabályzója leáll, és nem indul újra.
A távirányító kikapcsol (a működésjelző LED kialszik).
Az időszabályzó ikon azonban látható marad, jelezve 
hogy a használativíz-melegítés engedélyezett maradt.

A r/p gomb 
megnyomásakor

A térfűtés időszabályzója és a használativíz-melegítés a 
csendes üzemmóddal együtt leáll, és nem indul újra.
Az időszabályzó ikon már nem látható.

1 Időszabályzó

2 Visszaállítás funkció

3 Ha a visszaállítás funkció és az időszabályzó is engedélyezett

A Visszaállítás funkció

t Idő

T Hőmérséklet beállítási pont

Szobahőmérséklet

Kilépő vízhőmérséklet

T

t
6:30 9:0016:00 0:30

1919°C 1919°C 1919°C

2222°C
2121°C

6262°C 6262°C 6262°C

6565°C
6464°C

62°C

19°C 19°C 19°C

22°C
21°C

62°C 62°C

65°C
64°C

0:30

1

T

t

1818°C

5757°C57°C

18°C

A
5:005:0023:0023:00 5:0023:00

2

T

t
5:00 9:0016:00 23:00

1919°C
1818°C

1919°C

2222°C
2121°C

6262°C
6060°C

6262°C

6565°C
6464°C

60°C

19°C
18°C

19°C

22°C
21°C

62°C 62°C

1919°C

6262°C

19°C

62°C

1919°C

6262°C

19°C

62°C

1919°C

6262°C

19°C

62°C

65°C
64°C

6:30

3

5757°C57°C

6060°C60°C

2. módszer Be-/kikapcsolási utasítás alapján szabályozott térfűtés

Működés közben Ha az időszabályzó kikapcsolja a térfűtést, a távirányító 
kikapcsol (a működésjelző LED kialszik). Ennek nincs 
hatása a használativíz-melegítésre.

A y gomb 
megnyomásakor

A térfűtés időszabályzója leáll (ha abban a pillanatban 
aktív volt), és nem indul újra a következő ütemezett 
bekapcsolásig.
Az "utolsó" beprogramozott parancs felülbírálja az 
"előző" beprogramozott parancsot, és aktív marad 
mindaddig, amíg a "következő" beprogramozott parancs 
átveszi a vezérlést..

Példa: tegyük fel, hogy a pontos idő 17:30, és 
parancsok vannak beprogramozva 13:00, 16:00 és 
19:00 időpontra. Az "utolsó" beprogramozott parancs 
(16:00) felülbírálta az "előző" beprogramozott 
parancsot (13:00), és aktív marad mindaddig, amíg a 
"következő" beprogramozott parancs (19:00) átveszi a 
vezérlést.

Az aktuális beállítást úgy lehet tehát megtudni, hogy ki 
kell deríteni az utolsó beprogramozott parancsot. Az 
"utolsó" beprogramozott parancs érvénybe léphetett 
akár az előző napon is. Lásd az üzemeltetési 
kézikönyvet.
A távirányító kikapcsol (a működésjelző LED kialszik).
Az időszabályzó ikon azonban látható marad, jelezve 
hogy a használativíz-melegítés engedélyezett maradt.

A r/p gomb 
megnyomásakor

A térfűtés időszabályzója és a használativíz-melegítés a 
csendes üzemmóddal együtt leáll, és nem indul újra.
Az időszabályzó ikon már nem látható.

1 Időszabályzó

2 Visszaállítás funkció

3 Ha a visszaállítás funkció és az időszabályzó is engedélyezett

A Visszaállítás funkció

B Be-/kikapcsolási utasítás

t Idő

T Hőmérséklet beállítási pont

Szobahőmérséklet

Kilépő vízhőmérséklet

t

1818°C

6060°C60°C

18°C

A
5:005:0023:0023:00 5:0023:00

2

B

t
9:0016:00

1919°C 1919°C

2222°C
2121°C

6262°C 6262°C

6565°C
6464°C19°C 19°C

22°C
21°C

62°C 62°C

65°C
64°C1

OFF ONON

6:300:30

B

t
6:30 9:0016:00 23:00

1919°C 1919°C

2222°C
2121°C

6262°C 6262°C

6565°C
6464°C19°C 19°C

22°C
21°C

62°C 62°C

65°C
64°C

3

OFF ONON
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18°C
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[1] A használati meleg víz automatikus betárolásának időzítése

Ebben az üzemmódban a beltéri egység a meleg vizet egy rögzített
napi program alapján átengedi a használati melegvíz-tartálynak. Az
üzemmód addig aktív, amíg a rendszer el nem éri a betárolási
hőmérsékletet.

A használativíz-melegítés ajánlott üzemmódja az automatikus
betárolás. Ebben az üzemmódban a rendszer éjszaka melegíti fel a
vizet (amikor a térfűtési igények csökkennek), és addig aktív, amíg a
rendszer el nem éri a betárolási célhőmérsékletet. A használati
melegvíz-tartály magasabb hőmérsékletre melegített vizet tárol, így
biztosítható az egész napi használati meleg víz igény.

A betárolási hőmérséklet beállítási pontja és az időzítés helyszíni
beállításokkal megadható. 

■ [1-00] Állapot: Megadja, hogy az éjszakai használativíz-
melegítés (betárolás üzemmód) engedélyezett (1) vagy nem (0).

■ [1-01] Elindulás ideje: Egy éjjeli időpont, amikor a használati
meleg vizet fel kell fűteni.

■ [1-02] Állapot: Megadja, hogy a nappali használativíz-melegítés
(betárolás üzemmód) engedélyezett (1) vagy nem (0).

■ [1-03] Elindulás ideje: Egy nappali időpont, amikor a használati
meleg vizet fel kell fűteni.

A hőmérséklet-beállítási pontokkal kapcsolatban lásd: 22. oldal,
"[b] Használati meleg víz beállítási pontok".

[2] Automatikus visszaállítás funkció 

A visszaállítás funkció lehetőséget ad a szobahőmérséklet csökken-
tésére. A visszaállítás funkció hasznos lehet például éjszaka, hiszen
az ideális hőmérséklet éjjel és nappal nem egyforma.

■ [2-00]  Állapot: Megadja, hogy a visszaállítás funkció be (1)
vagy ki (0) van kapcsolva

■ [2-01] Elindulás ideje: A visszaállítás funkció bekapcsolásának
időpontja

■ [2-02] Leállás ideje: A visszaállítás funkció kikapcsolásának
időpontja

A visszaállítás funkció beállítható a szobahőmérséklet és a kilépő
vízhőmérséklet szabályozására is.

Az éjjeli automatikus betárolás indításának időpontját [1-01] ajánlott
a visszaállítás funkció indításának időpontjára [2-01] beállítani.

A hőmérséklet-beállítási pontokkal kapcsolatban lásd: 21. oldal,
"[5] Az automatikus visszaállítás és a fertőtlenítés beállítási pontja".

[3] Időjárásfüggő célhőmérséklet

Ha az időjárásfüggő üzemmód aktív, akkor a rendszer automatikusan
meghatározza a vízhőmérsékletet a kültéri hőmérséklet
függvényében: alacsonyabb kültéri hőmérséklet melegebb vizet
eredményez, és fordítva. A rendszer lebegő célhőmérséklettel
működik. Ebben az üzemmódban a rendszer kevesebb energiát
használ fel, mint a kilépő víz kézi beállítással rögzített
célhőmérséklete esetén.

Időjárásfüggő üzemmód esetén a felhasználó korrigálhatja a víz
célhőmérsékletét felfelé vagy lefelé, maximum 5°C-kal. Ez a
" " (korrekciós érték) a vezérlőegység által kiszámított
célhőmérséklet és a tényleges célhőmérséklet közötti különbség.
Egy pozitív korrekciós érték például azt jelenti, hogy a tényleges
célhőmérséklet magasabb lesz, mint a számított célhőmérséklet.

Az időjárásfüggő célhőmérséklet funkció használata azért ajánlott,
mert a térfűtés tényleges igényeihez állítja be a vízhőmérsékletet.
Megelőzi, hogy a rendszer túl gyakran váltson a fűtés be- és
kikapcsolása között a távirányító szobatermosztátja vagy a külső
szobatermosztát használata esetén.

MEGJEGYZÉS ■ Ügyelni kell arra, hogy a használati meleg víz
csak annyira magas hőmérsékletű legyen,
amennyire valóban szükség van.

Érdemes először egy alacsonyabb célhőmér-
sékletet beállítani a használati meleg víznek, és
csak akkor megemelni a használati meleg víz
célhőmérsékletét, ha a vízhőmérséklet tényleg
alacsonynak tűnik (ez a vízhasználati szokásoktól
függ).

■ Ügyeljen rá, hogy a rendszer feleslegesen ne
állítson elő használati meleg vizet. Érdemes az
éjszakai automatikus betárolás engedélyezésével
kezdeni (alapértelmezett beállítás). Ha kiderül,
hogy önmagában a használati meleg víz éjszakai
betárolása nem tudja kielégíteni az igényeket, egy
további, nappali betárolás is beállítható.

■ Energiatakarékossági megfontolásokból ajánlott
az időjárásfüggő használativíz-melegítés
engedélyezése. Lásd a következő beállítást:
23. oldal, "[b-02]".

MEGJEGYZÉS ■ Alapértelmezés szerint a visszaállítás funkció
engedélyezett.

■ A visszaállítás funkció kombinálható az automati-
kus időjárásfüggő célhőmérséklet üzemmóddal.

■ A visszaállítás funkció egy automatikus napi
ütemezett funkció.

A Normál szobahőmérséklet beállítási pont

t Idő

T Hőmérséklet

A Normál kilépő vízhőmérséklet beállítási pont

B A kilépő víz visszaállítási hőmérséklete

t Idő

T Hőmérséklet

Tt A víz célhőmérséklete

TA Környezeti (kültéri) hőmérséklet

= Korrekciós érték

[2-01] [2-02]

A

T

t

21°C

[5-03] 18°C

[2-01] [2-02]

B

A

T

t

65°C

60°C

5°C [5-02]

Lo_Ti

Lo_A Hi_A TA

Tt

+ 05

00

– 05

Hi_Ti Shift value
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■ [3-00] Alacsony környezeti hőmérséklet (Lo_A): alacsony kültéri
hőmérséklet.

■ [3-01] Magas környezeti hőmérséklet (Hi_A): magas kültéri
hőmérséklet.

■ [3-02] Célhőmérséklet alacsony környezeti hőmérsékleten
(Lo_Ti): a kilépő víz célhőmérséklete, ha a kültéri hőmérséklet
eléri az alacsony környezeti hőmérsékletet (Lo_A), vagy az alá
süllyed.
Ne feledje, hogy a Lo_Ti értéknek magasabbnak kell lennie a
Hi_Ti értéknél, hiszen alacsonyabb kültéri hőmérsékleten
(vagyis Lo_A esetén) melegebb víz kell.

■ [3-03] Célhőmérséklet magas környezeti hőmérsékleten (Hi_Ti):
a kilépő víz célhőmérséklete, ha a kültéri hőmérséklet eléri a
magas környezeti hőmérsékletet (Hi_A), vagy a fölé emelkedik.

Ne feledje, hogy a Hi_Ti értéknek alacsonyabbnak kell lennie a
Lo_Ti értéknél, hiszen magasabb kültéri hőmérsékleten (vagyis
Hi_A esetén) nem kell olyan meleg víz.

[4] Fertőtlenítés funkció

Ez az üzemmód a használati melegvíz-tartályt fertőtleníti azáltal,
hogy időnként felfűti a meleg vizet egy megadott hőmérsékletre. 

■ [4-00]  Állapot: Megadja, hogy a fertőtlenítés funkció be (1) vagy
ki (0) van kapcsolva

■ [4-01] Működési időköz: A hétnek azok a napjai, amikor a
használati meleg vizet fel kell fűteni.

■ [4-02]  Elindulás ideje: A fertőtlenítés funkció bekapcsolásának
időpontja

Ha a használati melegvíz-tartály telepítve van, és a [4-00] helyszíni
beállítás be van kapcsolva, a fertőtlenítés funkció akkor is működik,
ha minden időszabályzó le van tiltva, és az újramelegítés funkció
nem aktív.

A hőmérséklet-beállítási pontokkal kapcsolatban lásd: "[5] Az
automatikus visszaállítás és a fertőtlenítés beállítási pontja".

[5] Az automatikus visszaállítás és a fertőtlenítés beállítási pontja

A fertőtlenítés üzemmóddal kapcsolatos további információkat lásd
még: 21. oldal, "[4] Fertőtlenítés funkció".

■ [5-00] Beállítási pont: A fertőtlenítés célhőmérséklete

■ [5-01] Időtartam: Az az időtartam, ameddig a fertőtlenítés
célhőmérsékletét tartani kell.

A visszaállítás üzemmóddal kapcsolatos további információkat lásd
még: 20. oldal, "[2] Automatikus visszaállítás funkció".

■ [5-02] A kilépő víz visszaállítási hőmérséklete

■ [5-03] Visszaállított szobahőmérséklet

[6] Opciók beállítása

■ [6-00] Használati melegvíz-tartály opció

Ha a rendszerben van használati melegvíz-tartály, a működését
helyszíni beállítással kell engedélyezni. Alapértelmezés szerint
[6-00] = 0, vagyis nincs tartály telepítve. Ha a használati
melegvíz-tartály telepítve van, a [6-00] beállítást állítsa 1-
es értékre.

■ [6-01] Külső szobatermosztát opció

Ha a rendszerben van opcionális külső szobatermosztát, a
működését helyszíni beállítással kell engedélyezni. Alapértel-
mezés szerint [6-01] = 0, vagyis nincs külső szobatermosztát
telepítve. Ha az opcionális külső szobatermosztát telepítve van,
a [6-01] beállítást állítsa 1-es értékre.

A külső szobatermosztát csak BE/KI jelet ad a hőszivattyúnak a
szobahőmérséklet alapján. Mivel nem ad folyamatos vissza-
jelzést a hőszivattyúnak, csak kiegészíti a távirányító szoba-
termosztát funkcióját. Az időjárásfüggő célhőmérséklet funkció
használata azért ajánlott, mert a rendszer szabályozása
tökéletesebb lesz, és elkerülhetők a gyakori ki- és
bekapcsolások.

■ [6-04] Kedvezményes díjszabású elektromos áram üzemmód

Ha a rendszer kedvezményes díjszabású elektromos áramról
üzemel, ki kell választani ezt az üzemmódot. Alapértelmezés
szerint [6-04] = 0, vagyis a rendszer nem kedvezményes
díjszabású elektromos áramról üzemel. 

Ha a rendszer kedvezményes díjszabású elektromos áramról
üzemel, állítsa a [6-04] beállítást 1-es értékre az 1-es kedvez-
ményes díjszabású elektromos áram üzemmód bekapcsolá-
sához (alapesetben zárt kontaktus, amely akkor nyit ki, ha az
áramellátás megszakadt), vagy állítsa a [6-04] beállítást
2-es értékre az 2-es kedvezményes díjszabású elektromos
áram üzemmód bekapcsolásához (alapesetben nyitott
kontaktus, amely akkor zárul, ha az áramellátás megszakadt).

További információk: 15. oldal, "Csatlakoztatás kedvezményes
díjszabású elektromos áramkörre".

[7] Opciók beállítása

■ [7-00] Alsólemez-fűtés opció

Egy opcionális alsólemez-fűtés készlet csatlakoztatható a kültéri
egységhez. Az ERRQ* kültéri egység (befagyás elleni
védelemmel ellátott speciális modell) alapkivitelben fel van
szerelve alsólemez-fűtéssel.

Ha a rendszerben van alsólemez-fűtés, a működését helyszíni
beállítással kell engedélyezni. Alapértelmezés szerint [7-00] = 0,
vagyis nincs alsólemez-fűtés telepítve. Ha az alsólemez-fűtés
telepítve van, a [7-00] beállítást állítsa 1-es értékre.

■ [7-02] Lásd a következő fejezetet: 26. oldal, "Több beállítási
pontos szabályozás"

■ [7-03] Lásd a következő fejezetet: 26. oldal, "Több beállítási
pontos szabályozás"

■ [7-04] Lásd a következő fejezetet: 26. oldal, "Több beállítási
pontos szabályozás"

MEGJEGYZÉS Ha a [3-03] érték véletlenül magasabb a [3-02]
értéknél, a rendszer a [3-03] értéket használja.

MEGJEGYZÉS Ha a rendszerben van használati melegvíz-tartály, a
fertőtlenítés funkció alapértelmezés szerint
engedélyezett.

A fertőtlenítés funkció helyszíni beállításait az üzembe
helyezőnek kell megadnia, a vonatkozó nemzeti és helyi
előírásoknak megfelelően.

A Betárolás üzemmód (ha engedélyezett)

B Újramelegítés üzemmód (ha engedélyezett)

C Fertőtlenítés üzemmód (ha engedélyezett)

Helyszíni beállítások

D A fertőtlenítés üzemmód hőmérséklete [5-00] (pl. 70°C)

E Meleg víz betárolási hőmérséklet [b-03] (pl. 60°C)

F Újramelegítési maximális vízhőmérséklet [b-01] (pl. 45°C)

A B C
D

E

F

G

T

t

G Újramelegítési minimális vízhőmérséklet [b-00] (pl. 35°C)

t Idő

T Használati melegvíz-tartály hőmérséklet

MEGJEGYZÉS A használati melegvíz-tartály opció
engedélyezésekor az ajánlott alapértelmezett
beállítások válnak aktívvá:

■ [1-00] = 1 = éjjeli automatikus betárolás

■ [4-00] = 1 = fertőtlenítés funkció
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[8] Opciók beállítása

■ [8-00] Távirányító hőmérséklet-szabályozás

A berendezéshez mellékelt távirányító használata esetén 2 féle
hőmérséklet-szabályozás lehetséges. Alapértelmezés szerint
[8-00] = 1, vagyis a távirányító szobatermosztátja használatban
van, tehát a távirányító elhelyezhető a nappaliban a szoba-
hőmérséklet szabályozására. Ha a rendszer a kilépő vízhőmér-
sékletet szabályozza, állítsa a [8-00] beállítást 0 értékre.

■ [8-01] Automatikus újraindítás

A funkció áramkimaradás után automatikusan visszaállítja a
rendszer áramkimaradás előtti beállításait, és újraindítja a
rendszert. Alapértelmezett beállítás: [8-01] = 1. Az automatikus
újraindítás letiltásához a [8-01] beállítást állítsa 0 értékre.

■ [8-03] Csendes üzemmód

A berendezés rendelkezik csendes üzemmód funkcióval,
amelynek 3 fokozata van:

■ [8-03] = 1 – alacsony zajszint 1 (alapértelmezett)

■ [8-03] = 2 – alacsony zajszint 2

■ [8-03] = 3 – alacsony zajszint 3

Ezt a csendes üzemmódot a távirányító CSENDES ÜZEMMÓD
gombjának megnyomásával vagy az időszabályzóval lehet
engedélyezni.

■ [8-04] Befagyásmegelőzés

A berendezés rendelkezik befagyásmegelőzés funkcióval,
amelynek 3 fokozata van:

■ [8-04] = 0 – 0. védelmi szint (alapértelmezés: nincs védelem)

■ [8-04] = 1 – 1. védelmi szint

■ [8-04] = 2 – 2. védelmi szint

A befagyásmegelőzés csak akkor aktív, ha a rendszer nincs
fűtés módban. Az 1. védelmi szinten a befagyásmegelőzés
akkor indul el, ha a kültéri környezeti hőmérséklet <4°C, és a
kilépő vagy visszatérő vízhőmérséklet <7°C. Az 2. védelmi
szinten a befagyásmegelőzés akkor indul el, ha a kültéri
környezeti hőmérséklet <4°C.

Mindkét esetben bekapcsol a szivattyú, és ha a kilépő vagy
visszatérő vízhőmérséklet <5°C 5 percen át, a további lehűlés
megelőzése érdekében a rendszer elindul.

A befagyás megelőzése érdekében ajánlatos engedélyezni a
befagyásmegelőzést, ha a beltéri egység alacsonyabb
hőmérsékletű helyiségben van (pl. egy garázsban).

[9] Automatikus hőmérséklet-kompenzáció

Szükség esetén a berendezés bizonyos termisztorértékeit egy
korrekciós értékkel lehet módosítani. Ez felhasználható bizonyos
termisztortűréssel vagy teljesítménycsökkenéssel kapcsolatos
problémák megoldására.

A rendszer a kompenzált hőmérsékletet (= mért hőmérséklet plusz a
kompenzációs érték) használja a szabályozáshoz, és ez jelenik meg
hőmérséklet-kijelzés üzemmódban.

■ [9-00] Kilépő vízhőmérséklet kompenzációs érték

■ [9-01] Használati melegvíz-tartály kompenzációs érték

■ [9-02] Fűtés BE/KI engedély

Az érték módosításával a térfűtés üzemmód működési
tartománya módosítható.

Ha a környezeti hőmérséklet magasabb, mint (24°C + a [9-02]
beállítás értéke), akkor a térfűtés nem lehetséges.

A térfűtés akkor kérhető, ha a környezeti hőmérséklet
alacsonyabb, mint (20°C + a [9-02] beállítás értéke).

Példa: [9-02] = –2°C

[A] Opciók beállítása

■ [A-02] A kilépő és a visszatérő víz hőmérséklete közötti
különbség

A berendezés támogatja a radiátoros üzemet. Az ajánlott kilépő
vízhőmérséklet (távirányítóval beállítva) a radiátorok esetében
65°C. Ilyenkor a berendezés szabályozása 10°C-os
hőmérséklet-különbséget (∆T) igyekszik tartani, így a visszatérő
víz hőmérséklete körülbelül 55°C.

A konkrét rendszer jellemzőitől (radiátorok, klímakonvektor
egységek stb.) vagy a körülményektől függően szükséges lehet
a ∆T érték módosítása. Ez az [A-02] helyszíni beállítás
módosításával érhető el. 

■ [A-03] Lásd a következő fejezetet: 26. oldal, "Több beállítási
pontos szabályozás".

■ [A-04] Lásd a következő fejezetet: 26. oldal, "Több beállítási
pontos szabályozás".

[b] Használati meleg víz beállítási pontok

Az újramelegítés üzemmód megelőzi, hogy a használati meleg víz
hőmérséklete egy meghatározott érték alá süllyedjen. Ha
engedélyezett, a beltéri egység a meleg vizet az újramelegítési
minimális vízhőmérséklet elérésekor átengedi a használati melegvíz-
tartálynak. A használativíz-melegítés addig tart, amíg a rendszer el
nem éri az újramelegítési maximális hőmérsékletet. Ily módon mindig
rendelkezésre áll valamennyi használati meleg víz.

■ [b-00] Beállítási pont: Újramelegítési minimumhőmérséklet (lásd
az alábbi ábrát).

■ [b-01] Beállítási pont: Újramelegítési maximumhőmérséklet
(lásd az alábbi ábrát).

MEGJEGYZÉS Az automatikus újraindítás funkció áramkimaradás
után visszakeresi a távirányító áramkimaradás előtti
beállításait. Emiatt ajánlatos az automatikus
újraindítás funkciót engedélyezni. Ne feledje, hogy ha
a funkció le van tiltva, akkor az időszabályzó nem
aktiválódik egy esetleges áramkimaradás után, amikor
az áramellátás helyreáll. Ha engedélyezni akarja ismét
az időszabályzót, nyomja meg a pr gombot.

A A térfűtés üzemmód nem lehetséges

B A térfűtés üzemmód kérhető

C Hiszterézis terület

T Környezeti hőmérséklet

A Betárolás üzemmód (ha engedélyezett)

B Újramelegítés üzemmód (ha engedélyezett)

C Fertőtlenítés üzemmód (ha engedélyezett)

Helyszíni beállítások

D A fertőtlenítés üzemmód hőmérséklete [5-00] (pl. 70°C)

E Meleg víz betárolási hőmérséklet [b-03] (pl. 60°C)

F Újramelegítési maximális vízhőmérséklet [b-01] (pl. 45°C)

G Újramelegítési minimális vízhőmérséklet [b-00] (pl. 35°C)

t Idő

T Használati melegvíz-tartály hőmérséklet

T

20°C–2°C = 18°C

24°C–2°C = 22°C
A

B

CC

A B C
D

E

F

G

T

t
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■ [b-02] Állapot: Megadja, hogy az időjárásfüggő használativíz-
melegítés funkció be (1) vagy ki (0) van kapcsolva.

Ha engedélyezett, a betárolási célhőmérséklet időjárásfüggő
lesz.

Magasabb környezeti hőmérséklet esetén (pl. nyáron) a
keverőcsap (pl. tusoló, kád) hidegvízellátása is magasabb
hőmérsékletű. Emiatt a használati melegvíz-tartályból jövő
meleg víz hőmérsékletének nem kell olyan magasnak lennie
ahhoz, hogy ugyanolyan hőmérsékletű kevert víz jöjjön a tusoló
vagy a kád keverőcsapjából. Az alacsonyabb hőmérsékletre
beállított használati melegvíz-tartállyal tehát anélkül lehet az
energiafelhasználást csökkenteni, hogy az a kényelem rovására
menne.

■ [b-03]  Beállítási pont: Betárolási hőmérséklet (lásd a fenti
ábrát).

[C] Kilépő vízhőmérséklet határértékek

Az ésszerűtlen vízhasználat megelőzése érdekében lehetőség van a
kilépő vízhőmérséklet beállítási pontjainak korlátozására.

■ [C-00] Beállítási pont: kilépő víz maximumhőmérséklete

■ [C-01] Beállítási pont: kilépő víz minimumhőmérséklete

[d] Használativíz-melegítés fenntartási idők

A hőszivattyú csak térfűtés vagy használativíz-melegítés
üzemmódban működhet. Szimultán működés nem lehetséges,
kivéve több beállítási pontos szabályozás használata esetén (további
információk: 26. oldal, "Több beállítási pontos szabályozás").

■ [d-00] Beállítási pont: a használativíz-melegítés minimális
üzemideje

■ [d-01] Beállítási pont: a használativíz-melegítés maximális
üzemideje 

■ [d-02] Beállítási pont: a használativíz-melegítés leállásának
minimális időtartama

Az időszabályzó-értékek módosítása hatással lehet a térfűtés és a
használativíz-melegítés felfűtési idejére. Az alapértelmezett értékek
ajánlott értékek, amelyek a teljes rendszer ismeretében
módosíthatók.

A térfűtés és a használativíz-melegítés egyidejű kérelmével
kapcsolatos részleteket lásd a következő fejezetben: 23. oldal,
"Egyidejű térfűtési és használativíz-melegítési igény".

[E] Szerviz üzemmód

■ [E-00] Vákuum üzemmód

Ha szükséges a beltéri egység lefejtése/vákuumszivattyúzása,
aktiválható az [E-00] helyszíni beállítás. A beállítás a fűtés
kikapcsolására kényszeríti a rendszert, és kinyitja a beltéri
egység R134a körének szabályozószelepét, hogy a teljes
vákuumszivattyúzás lehetségessé váljon.

Alapértelmezés szerint [E-00] = 0, a vákuum üzemmód
engedélyezéséhez állítsa 1-es értékre.

■ [E-04] Csak szivattyú üzemmód

A rendszer beüzemelésekor és üzembe helyezésekor nagyon
fontos, hogy minden levegő távozzon a vízkörből.

Ezzel a helyszíni beállítással működtethető a szivattyú a
berendezés beindítása nélkül. Ez elősegíti a levegő eltávolítását
a vízkörből. A szivattyú több sebességfokozatban működhet:

■ [E-04] = 0 – a berendezés normál működése
(alapértelmezett)

■ [E-04] = 1 – alacsony szivattyúsebesség

■ [E-04] = 2 – magas szivattyúsebesség

További információkat a következő fejezetben talál: 30. oldal, "Utolsó
ellenőrzés". 

Egyidejű térfűtési és használativíz-melegítési igény

A távirányító kilépő vízhőmérséklet szabályozása

Ha a rendszer eléri az újramelegítési hőmérsékletet, a használati
melegvíz-tartály betárolási hőmérsékletig történő további fűtését az
üzembe helyező által beprogramozott időszabályzók határozzák meg.

1 Újramelegítés üzemmód

Ha egyszerre érkezik térfűtési és használativíz-melegítési kérelem
(újramelegítés), a rendszer a használati vizet melegíti fel az
újramelegítési maximumhőmérsékletre, majd újraindul a térfűtés.

A Környezeti hőmérséklet

T Használati meleg víz betárolási hőmérséklet

MEGJEGYZÉS Az időjárásfüggő használativíz-melegítés hőmérsék-
letértékei (lásd az ábrát) rögzítettek, és nem
módosíthatók.

MEGJEGYZÉS Ha az időjárásfüggő használativíz-melegítés funkció
engedélyezett [b-02], a betárolási hőmérsékletet a
rendszer automatikusan állítja be, és a [b-03] helyszíni
beállítás hatástalan lesz.

T

A

70°C

55°C

15°C 25°C

MEGJEGYZÉS  A vákuumszivattyúzás végén ne felejtse el
visszaállítani az [E-00] helyszíni beállítást az
alapértelmezett értékre!

MEGJEGYZÉS A beüzemelés után ne felejtse el visszaállítani az
[E-04] helyszíni beállítást az alapértelmezett értékre!

A Üzemmód

Térfűtés

Használativíz-melegítés

B Használati meleg víz újramelegítési fűtési kérelem

C Használati melegvíz-tartály hőmérséklet

D Kilépő víz fűtési kérelem

F A használati meleg víz hőmérsékletének alsó határértéke

G A használati meleg víz hőmérsékletének felső határértéke 
(a betárolási hőmérséklet maximuma) [b-03]

H A használati meleg víz újramelegítési 
minimumhőmérséklete [b-00]

J A használati meleg víz újramelegítési 
maximumhőmérséklete [b-01]

ON BE

OFF KI

A

B

C
H

J

75°C

35°C

ON

G

F

OFF

D
ON
OFF
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2 Betárolás üzemmód

Ha egyszerre érkezik térfűtési és használativíz-melegítési
kérelem (betárolás), a rendszer a használati vizet melegíti fel a
futó időzítésnek megfelelően, majd újraindul a térfűtés a futó
időzítésnek megfelelően, majd újraindul a használativíz-
melegítés a futó időzítésnek megfelelően, és folytatódik a
betárolási célhőmérséklet eléréséig.

Külső szobatermosztát

Ha a rendszer eléri az újramelegítési hőmérsékletet, a használati
melegvíz-tartály további fűtését a külső szobatermosztát környezeti
feltételei, illetve az üzembe helyező által beprogramozott
időszabályzók határozzák meg.

1 Újramelegítés üzemmód

Ha egyszerre érkezik térfűtési és használativíz-melegítési
kérelem (újramelegítés), a rendszer a használati vizet melegíti
fel az újramelegítési maximumhőmérsékletre, majd újraindul a
térfűtés.

A Üzemmód

Térfűtés

Használativíz-melegítés

B Használati meleg víz betárolási fűtési kérelem

C Használati melegvíz-tartály hőmérséklet

D Kilépő víz fűtési kérelem

F A használati meleg víz hőmérsékletének alsó határértéke 

G A használati meleg víz hőmérsékletének felső határértéke 
(a betárolási hőmérséklet maximuma) [b-03]

H A használati meleg víz újramelegítési 
minimumhőmérséklete [b-00]

J A használati meleg víz újramelegítési 
maximumhőmérséklete [b-01]

ON BE

OFF KI

1 A használativíz-melegítés minimális üzemideje (a kezdeti 
30 perc [d-01])

2 A használativíz-melegítés leállásának minimális 
időtartama (a kezdeti 15 perc [d-02])

3 A használativíz-melegítés maximális üzemideje (a kezdeti 
30 perc [d-01])

A

B

C

H
J

75°C

35°C

ON

G

F

OFF

D
ON
OFF

1
2

3

A Üzemmód

Térfűtés

Használativíz-melegítés

B Használati meleg víz újramelegítési fűtési kérelem

C Használati melegvíz-tartály hőmérséklet

D Szobahőmérséklet fűtési kérelem

E Távirányító szobahőmérséklet

F A használati meleg víz hőmérsékletének alsó határértéke

G A használati meleg víz hőmérsékletének felső határértéke 
(a betárolási hőmérséklet maximuma) [b-03]

H A használati meleg víz újramelegítési 
minimumhőmérséklete [b-00]

J A használati meleg víz újramelegítési 
maximumhőmérséklete [b-01]

K Külső szobatermosztát beállítási pont

L Külső szobatermosztát BE/KI hiszterézis

ON BE

OFF KI

A

B

C
H

J

L
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–X°C

+X°C
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G

F
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2 Betárolás üzemmód

Ha egyszerre érkezik térfűtési és használativíz-melegítési
kérelem (betárolás), a rendszer a használati vizet melegíti fel a
futó időzítésnek megfelelően, majd újraindul a térfűtés a futó
időzítésnek megfelelően, majd újraindul a használativíz-
melegítés a futó időzítésnek megfelelően, és folytatódik a
betárolási célhőmérséklet eléréséig.

Távirányító szobahőmérséklet-szabályozás

Ha a rendszer eléri az újramelegítési hőmérsékletet, a szobahőmér-
séklet túlságos csökkenésének megelőzése érdekében a használati
melegvíz-tartály betárolási hőmérsékletig történő további fűtését a
távirányító szobatermosztátja határozza meg.

1 Újramelegítés üzemmód

Ha egyszerre érkezik térfűtési és használativíz-melegítési
kérelem (újramelegítés), a rendszer a használati vizet melegíti
fel az újramelegítési maximumhőmérsékletre, majd újraindul a
térfűtés.

A Üzemmód

Térfűtés

Használativíz-melegítés

B Használati meleg víz betárolási fűtési kérelem

C Használati melegvíz-tartály hőmérséklet

D Szobahőmérséklet fűtési kérelem

E Távirányító szobahőmérséklet

F A használati meleg víz hőmérsékletének alsó határértéke

G A használati meleg víz hőmérsékletének felső határértéke 
(a betárolási hőmérséklet maximuma) [b-03]

H A használati meleg víz újramelegítési 
minimumhőmérséklete [b-00]

J A használati meleg víz újramelegítési 
maximumhőmérséklete [b-01]

K Külső szobatermosztát beállítási pont

L Külső szobatermosztát BE/KI hiszterézis

ON BE

OFF KI

1 A használativíz-melegítés minimális üzemideje (a kezdeti 
30 perc [d-01])

2 A használativíz-melegítés leállásának minimális 
időtartama (a kezdeti 15 perc [d-02])

3 A használativíz-melegítés maximális üzemideje (a kezdeti 
30 perc [d-01])

A

B

C

H
J

K

75°C

35°C

–X°C

+X°C

ON

G

F

OFF

D

E

ON
OFF

1
2

3

K L

A Üzemmód

Térfűtés

Használativíz-melegítés

B Használati meleg víz újramelegítési fűtési kérelem

C Használati melegvíz-tartály hőmérséklet

D Szobahőmérséklet fűtési kérelem

E Távirányító szobahőmérséklet

F A használati meleg víz hőmérsékletének alsó határértéke

G A használati meleg víz hőmérsékletének felső határértéke 
(a betárolási hőmérséklet maximuma) [b-03]

H A használati meleg víz újramelegítési 
minimumhőmérséklete [b-00]

J A használati meleg víz újramelegítési 
maximumhőmérséklete [b-01]

K Távirányító-termosztát beállítási pont

ON BE

OFF KI
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C
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K
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2 Betárolás üzemmód

Ha egyszerre érkezik térfűtési és használativíz-melegítési
kérelem (betárolás), a rendszer a használati vizet kezdi
melegíteni, de ha a szobahőmérséklet a célhőmérséklet alá
csökken 3°C-kal, a térfűtés újraindul, és folytatódik addig, amíg
a hőmérséklet 0,5°C-kal magasabb nem lesz a beállítási
pontnál, majd a rendszer újra a használati vizet melegíti a
betárolási célhőmérsékletre.

Több beállítási pontos szabályozás

Több beállítási pontos szabályozás használata esetén egy
hőmérséklet-csökkentő eszköz ( ) szükséges. A hőmérséklet-
csökkentő eszköz a magas belépő vízhőmérsékletet csökkentett
kilépő vízhőmérsékletre konvertálja, és ez megy tovább a
berendezésekhez.

Hőmérséklet-csökkentő eszköz használata esetén a rendszer több
vízhőmérséklet beállítási pontra konfigurálható.

A vízhőmérséklet beállítási pontokat a több beállítási pontos
működési mintáknak megfelelően kell kiválasztani.

Alább részletesen bemutatunk 2 lehetséges mintát.

"A" minta szerinti több beállítási pontos szabályozás

Normál üzemben a használativíz-melegítés és a térfűtés üzemmód
elkülönül, és felváltva kapcsol be az egyidejű kérelmek
teljesítéséhez. Az "A" több beállítási pontos minta beállítható úgy is,
hogy megengedje a megszakítás nélküli használativíz-melegítést és
térfűtést egyszerre.

Áttekintő vázlatrajz:

■ Térfűtés során a térfűtéshez beállított célhőmérséklet alapján
állítja elő meleg vizet a rendszer. Egy elzárószelepet (nem
tartozék) kell a használati melegvíz-tartály hőcserélő körébe
iktatni. A szelepnek zárnia kell a térfűtés során, hogy az
alacsonyabb hőmérsékletű víztől ne hűljön le a használati
melegvíz-tartály vize.

■ Használativíz-melegítéskor a vízhőmérséklet beállítási pontja
általában magasabb, mint a térfűtéshez kért célhőmérséklet. A
használati melegvíz-tartály hőcserélőjének vízbemenetét védő
szelep nyitva van. A hőszivattyú a használati meleg víz
előállításához szükséges magasabb hőmérsékletre melegíti a
vizet. Ugyanakkor az alacsonyabb hőmérséklettel működő
berendezéseket egy hőmérséklet-csökkentő eszközzel védeni
kell a magasabb vízhőmérséklettől.

Az "A" minta szerinti rendszernek 2 térfűtési beállítási pontja és egy
használati meleg víz beállítási pontja van (akárcsak a klasszikus
tervnél). 

A térfűtési kérelmek jeleit kétféleképpen lehet kezelni (az üzembe
helyező dönthet):

■ fűtés BE/KI jel (külső szobatermosztáttól)

■ állapot jel (aktív/nem aktív) a szóban forgó hőmérséklet-
csökkentő eszköztől ( )

A Üzemmód

Térfűtés

Használativíz-melegítés

B Használati meleg víz betárolási fűtési kérelem

C Használati melegvíz-tartály hőmérséklet

D Szobahőmérséklet fűtési kérelem

E Távirányító szobahőmérséklet

F A használati meleg víz hőmérsékletének alsó határértéke

G A használati meleg víz hőmérsékletének felső határértéke 
(a betárolási hőmérséklet maximuma) [b-03]

H A használati meleg víz újramelegítési 
minimumhőmérséklete [b-00]

J A használati meleg víz újramelegítési 
maximumhőmérséklete [b-01]

K Távirányító-termosztát beállítási pont

ON BE

OFF KI

1 A használativíz-melegítés minimális üzemideje (a kezdeti 
10 perc [d-00])(a)

(a) A minimális üzemidő csak akkor érvényes, ha a szobahőmérséklet több 
mint 3°C-kal alacsonyabb a beállítási pontnál és a J beállítási pontot elérte 
a rendszer.

2 A használativíz-melegítés maximális üzemideje (a kezdeti 
30 perc [d-01])(b)

(b) A maximális üzemidő csak akkor érvényes, ha a szobahőmérséklet több 
mint 0,5°C-kal alacsonyabb a beállítási pontnál és a J beállítási pontot 
elérte a rendszer.

3 A használativíz-melegítés leállásának minimális 
időtartama (a kezdeti 15 perc [d-02])

4 Szimultán működés nem lehetséges

5 Használativíz-melegítést indító időzítés

6 Térfűtést indító időzítés

A

B
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H
J

K

75°C

35°C

–3.0°C

–0.5°C

+0.5°C
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G

F
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D

E
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OFF

1 3

2
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5

Beltéri egység

DHW Használati melegvíz-tartály

TRD Hőmérséklet-csökkentő eszköz

Space 1 Tér 1

TRD

M
Space 1 DHW Space 1

DHW

"A" minta terv Klasszikus terv

Védeni kell hőmérséklet-
csökkentő eszközzel ( ) 
(a beállítási ponttól függően)
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Az "A" minta szerinti rendszert helyszíni beállításokon keresztül lehet
konfigurálni:

1 Válassza ki a megfelelő mintát: [7-02] = 0

2 Kapcsolja be az 1. többszörös beállítási pontot: [7-03] = 0 ➞ [7-03] = 1

Kapcsolja be a 2. többszörös beállítási pontot: [7-04] = 0 ➞ [7-04] = 1

3 Adja meg az 1. többszörös beállítási pont hőmérsékletét: [A-03]
(lásd alább)

Adja meg a 2. többszörös beállítási pont hőmérsékletét: [A-04]
(lásd alább)

Beállítási példa:

"B" minta szerinti több beállítási pontos szabályozás

A "B" minta szerinti több beállítási pontos rendszer klasszikus olyan
értelemben, hogy egyszerre nem működhet a térfűtés és a
használativíz-melegítés.

A "B" minta szerinti több beállítási pontos rendszer esetében a
térfűtés az elsődleges, és lehetővé teszi több vízhőmérséklet
beállítási pont használatát a távirányító szobatermosztátja vagy
külső szobatermosztát használatával.

A "B" minta szerinti rendszernek térfűtési beállítási pontja és
használati meleg víz beállítási pontja van. 

A térfűtési kérelmek jeleit kétféleképpen lehet kezelni (az üzembe
helyező dönthet):

■ fűtés BE/KI jel (külső szobatermosztáttól)

■ állapot jel (aktív/nem aktív) a szóban forgó hőmérséklet-
csökkentő eszköztől

A 0. térhez nincs hőmérséklet-csökkentő eszköz ( ), mindig a
legmagasabb vízhőmérséklet beállítási pontot kell kapnia, és
szabályozható a távirányító szobatermosztát funkciójával vagy külső
szobatermosztáttal. A 0. tér beállításait a távirányítóval lehet
megadni (mint normál üzemmódban(1)).

Beltéri egység

DHW Használati melegvíz-tartály

TRD Hőmérséklet-csökkentő eszköz

Space 1 Tér 1

Space 2 Tér 2

Beállítási 
pont

Helyszíni 
beállítás Fűtés állapota

Használati 
meleg víz

70°C(a)

(a) Ezt a célhőmérsékletet természetesen csak 70°C feletti vízhőmérséklettel 
lehet elérni.

[b-03] KI BE KI KI KI

Tér 1 65°C [A-03] KI BE/KI BE BE KI

Tér 2 35°C [A-04] KI BE/KI BE BE BE

Hőszivattyúval előállított víz KI >70°C 65°C 65°C 35°C

MEGJEGYZÉS ■ Ha a rendszer az "A" minta szerint van
konfigurálva, nem használható sem a távirányító
szobatermosztát funkciója (több beállítási pontos
működés esetén alapértelmezés szerint
kikapcsolva), sem a külső szobatermosztát (a
távirányító szobatermosztát funkciója helyett).

■ Ha az "A" minta aktív, a távirányító vízhőmérséklet-
értékét a rendszer figyelmen kívül hagyja.

■ Az üzembe helyezőnek kell arról gondoskodnia,
hogy nem kívánt helyzetek ne adódjanak (pl. túl
magas hőmérsékletű víz ne kerüljön a padlófűtés
körökbe stb.).

■ Az üzembe helyezőnek kell arról gondoskodnia,
hogy a vízkör kiegyensúlyozott legyen (pl.
használativíz-melegítéskor jusson elegendő víz
az egyéb berendezésekbe is).

■ A Daikin nem gyárt hőmérséklet-csökkentő
eszközt ( ). A rendszer csak lehetőséget ad
több beállítási pont használatára.

■ Az "A" minta használata esetén ajánlatos az
automatikus betárolás funkció használata a
használativíz-melegítéshez (magas
célhőmérséklettel).

TRD

Space 1 DHW

TRD

Space 2

TRD

Space 1 DHW

TRD

Space 2

Beltéri egység

DHW Használati melegvíz-tartály

TRD Hőmérséklet-csökkentő eszköz

Space 0 Tér 0

Space 1 Tér 1

Space 2 Tér 2

A Klasszikus szobatermosztátos szabályozás a távirányító 
szobatermosztát funkciójával és külső szobatermosztáttal

(1) Ha a 0. térhez az időjárásfüggő célhőmérséklet funkció használatos, akkor 
ügyelni kell arra, hogy a 0. tér lehetséges legkisebb lebegő célhőmérséklete 
(a lehetséges negatív korrekciós értékkel együtt) magasabb legyen az 1. és 
2. tér célhőmérsékleténél.
Ez azt jelenti, hogy a 0. tér [3-03] helyszíni beállításának magasabbnak kell 
lennie az 1. és 2. tér célhőmérsékleténél.

TRD

Space 1

DHW

TRD

Space 2 Space 0

TRD

Space 1

TRD

Space 2

M

DHW

Space 0

M

A

A
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A "B" minta szerinti rendszert helyszíni beállításokon keresztül lehet
konfigurálni:

1 Válassza ki a megfelelő mintát: [7-02] = 1

2 Kapcsolja be az 1. többszörös beállítási pontot: 
[7-03] = 0 ➞ [7-03] = 1

Kapcsolja be a 2. többszörös beállítási pontot: 
[7-04] = 0 ➞ [7-04] = 1

3 Adja meg az 1. többszörös beállítási pont hőmérsékletét: [A-03]
(lásd alább)

Adja meg a 2. többszörös beállítási pont hőmérsékletét: [A-04]
(lásd alább)

Beállítási példa:

A "B" mintával több zónás rendszer is megvalósítható (ha minden
célhőmérséklet megegyezik, hőmérséklet-csökkentő eszközre
( ) nincs szükség). 

Külön "fűtés BE" jelet lehet beállítani 3 helyiségre. A "fűtés KI" jelek
csak akkor lépnek érvénybe, ha mindegyik helyiség KI jelet küld.

Helyszíni beállítások táblázata

Beállítási 
pont

Helyszíni 
beállítás Fűtés állapota

Tér 0 65°C Távirányít
ó

KI BE KI KI KI

Tér 1 45°C [A-03] KI BE/KI BE BE KI

Tér 2 35°C [A-04] KI BE/KI KI BE BE

Hőszivattyúval előállított víz KI 65°C 45°C 45°C 35°C

MEGJEGYZÉS ■ A "B" minta esetében kilépő víz alapú
szabályozás nem engedélyezett.

■ Az üzembe helyezőnek kell arról gondoskodnia,
hogy nem kívánt helyzetek ne adódjanak (pl. túl
magas hőmérsékletű víz ne kerüljön a padlófűtés
körökbe stb.).

■ Az üzembe helyezőnek kell arról gondoskodnia,
hogy a vízkör kiegyensúlyozott legyen (pl.
használativíz-melegítéskor jusson elegendő víz
az egyéb berendezésekbe is).

■ A Daikin nem gyárt hőmérséklet-csökkentő
eszközt ( ). A rendszer csak lehetőséget ad
több beállítási pont használatára.

■ Ha a 0. tér állapota fűtés KI, de az 1. vagy 2. tér
aktív, a 0. teret ellátó víz hőmérséklete az 1. és 2.
tér legmagasabb célhőmérsékletével egyenlő
lesz.

Ennek következtében előfordulhat a 0. tér nem
kívánt fűtése.

Első 
kódszám

Második 
kódszám Beállítás neve

Alapértelmezettől eltérően megadott helyszíni 
beállítások Alapér-

telmezet-
t érték Tartomány Léptetés EgységDátum Érték Dátum Érték

0 Távirányító-beállítás

00 Felhasználói jogosultsági szint 2 2~3 1 —

01 Szobahőmérséklet-kompenzációs érték 0 –5~5 0,5 °C

03 Állapot: térfűtés időszabályzó üzemmód 1 (BE) 0/1 — —

1 A használati meleg víz automatikus betárolásának időzítése

00 Állapot: éjszakai betárolás 1 (BE) 0/1 — —

01 Éjszakai betárolás kezdési időpontja 1:00 0:00~23:00 1:00 óra

02 Állapot: nappali betárolás 0 (KI) 0/1 — —

03 Nappali betárolás kezdési időpontja 15:00 0:00~23:00 1:00 óra

2 Automatikus visszaállítás funkció

00 Állapot: visszaállítás funkció 1 (BE) 0/1 — —

01 A visszaállítás funkció bekapcsolásának időpontja 23:00 0:00~23:00 1:00 óra

02 A visszaállítás funkció kikapcsolásának időpontja 5:00 0:00~23:00 1:00 óra

3 Időjárásfüggő célhőmérséklet

00 Alacsony környezeti hőmérséklet (Lo_A) –10 –20~5 1 °C

01 Magas környezeti hőmérséklet (Hi_A) 15 10~20 1 °C

02 Célhőmérséklet alacsony környezeti 
hőmérsékleten (Lo_Ti) 70 25~80 1 °C

03 Célhőmérséklet magas környezeti hőmérsékleten 
(Hi_Ti) 45 25~80 1 °C

4 Fertőtlenítés funkció

00 Állapot: fertőtlenítés funkció 1 (BE) 0/1 — —

01 Fertőtlenítés üzemmód napjának kiválasztása Fri Mon~Sun — —

02 A fertőtlenítés funkció bekapcsolásának időpontja 23:00 0:00~23:00 1:00 óra

5 Az automatikus visszaállítás és a fertőtlenítés beállítási pontja

00 Beállítási pont: a fertőtlenítés üzemmód 
hőmérséklete 70 60~70 5 °C

01 A fertőtlenítés üzemmód időtartama 10 5~60 5 perc

02 A kilépő víz visszaállítási hőmérséklete 5 0~10 1 °C

03 Visszaállított szobahőmérséklet 18 17~23 1 °C
Szerelési kézikönyv
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6 Opciók beállítása

00 Használati melegvíz-tartály telepítve 0 (KI) 0/1 — —

01 Opcionális szobatermosztát telepítve 0 (KI) 0/1 — —

04 Kedvezményes díjszabású elektromos áram 
üzemmód 0 0/2 1 —

7 Opciók beállítása

00 Opcionális alsólemez-fűtés opció telepítve 0 (KI) 0/1 — —

02 Több beállítási pontos minta 0 (A) 0/1 — —

03 1. többszörös beállítási pont 0 (KI) 0/1 — —

04 2. többszörös beállítási pont 0 (KI) 0/1 — —

8 Opciók beállítása

00 Távirányító hőmérséklet-szabályozás 1 (BE) 0/1 — —

01 Állapot: automatikus újraindítás funkció 1 (BE) 0/1 — —

03 Állapot: alacsony zajszint 1 1~3 1 —

04 Állapot: befagyásmegelőzés 0 0~2 1 —

9 Automatikus hőmérséklet-kompenzáció

00 Kilépő vízhőmérséklet kompenzációs érték 0 –5~5 0,5 °C

01 Használati melegvíz-tartály kompenzációs érték 0 –5~5 0,5 °C

02 Fűtés BE/KI engedély 0 –5~5 0,5 °C

A Opciók beállítása

02 Beállítási pont: a kilépő és a visszatérő víz 
hőmérséklete közötti különbség 10 5~15 1 °C

03 Beállítási pont: az 1. többszörös beállítási pont 
kívánt hőmérsékleti értéke 35 25~80 1 °C

04 Beállítási pont: a 2. többszörös beállítási pont 
kívánt hőmérsékleti értéke 65 25~80 1 °C

b Használati meleg víz beállítási pontok

00 Beállítási pont: újramelegítési 
minimumhőmérséklet 35 35~65 1 °C

01 Beállítási pont: újramelegítési 
maximumhőmérséklet 45 35~75 1 °C

02 Állapot: időjárásfüggő használativíz-melegítés 1 (BE) 0/1 — —

03 Beállítási pont: betárolási hőmérséklet 70 45~75 1 °C

C Kilépő vízhőmérséklet határértékek

00 Beállítási pont: kilépő víz maximumhőmérséklete 80 37~80 1 °C

01 Beállítási pont: kilépő víz minimumhőmérséklete 25 25~37 1 °C

d Használativíz-melegítés fenntartási idők

00 Beállítási pont: a használativíz-melegítés 
minimális ideje 10 5~20 1 —

01 Beállítási pont: a használativíz-melegítés 
maximális ideje 30 10~60 5 —

02 Beállítási pont: a használativíz-melegítés 
leállásának minimális időtartama 15 5~30 5 —

E Szerviz üzemmód

00 Vákuum üzemmód 0 0/1 — —

04 Csak szivattyú üzemmód 0 0~2 1 —

Első 
kódszám

Második 
kódszám Beállítás neve

Alapértelmezettől eltérően megadott helyszíni 
beállítások Alapér-

telmezet-
t érték Tartomány Léptetés EgységDátum Érték Dátum Érték
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Utolsó ellenőrzés és próbatüzem

Utolsó ellenőrzés

A berendezés bekapcsolása előtt olvassa el a következőket:

■ Ha az üzembe helyezés és minden szükséges beállítás készen
van, ellenőrizze, hogy le van-e csukva a berendezés összes
panele. Ha nincs, akkor a nyílásokon benyúló személyek súlyos
sérülést szenvedhetnek a berendezés elektromos és
felforrósodott alkatrészei miatt.

■ A kapcsolódoboz szervizpanelét csak egy képesített
villanyszerelő nyithatja ki, javítási/karbantartási célból.

A rendszer légtelenítéséhez be kell kapcsolni a szivattyút, a
következőképpen:

1 Módosítsa az [E-04] helyszíni beállítást

Az alapértelmezett érték 0. 

■ Ha a beállítást 1 -re állítják, a szivattyú alacsony sebesség-
fokozatban működik (csak szivattyú, a berendezés nem indul
be).

■ Ha a helyszíni beállítást 2 -re állítják, a szivattyú magas
sebességfokozatban működik.

2 Ha a légtelenítés kész, állítsa vissza a helyszíni beállítást
0 értékre.

A berendezés és a teljes rendszer légtelenítése az üzembe helyező
feladata.

Próbaüzem

Üzembe helyezés után az üzembe helyezést végző szakembernek
kötelessége ellenőrizni a beltéri és a kültéri egység működését.
Ennek megfelelően próbaüzemeltetést kell végezni az alábbi eljárás
szerint. A térfűtés és a használativíz-melegítés helyes működését
bármikor ellenőrizni lehet.

Hőmérséklet-kijelzés üzemmód

A távirányítón megjeleníthetők az aktuális hőmérsékletértékek.

1 Tartsa lenyomva a ba gombot 5 másodpercig.

Megjelenik a kilépő vízhőmérséklet (a l és a =, valamint a
é ikon villog).

2 A pi és a pj gombbal megjeleníthető:

• A belépő vízhőmérséklet (a l és a =, valamint a é ikon
lassan villog).

• A beltéri hőmérséklet (a l és a = ikon villog).
• A kültéri hőmérséklet (a l és a u ikon villog).
• A használati melegvíz-tartály hőmérséklete (a l és a w

ikon villog).

3 Az üzemmódból való kilépéshez nyomja meg újra a ba

gombot. Ha nem nyomnak meg gombot, a távirányító
10 másodperc múlva kilép a kijelzés módból.

Eljárás a térfűtés esetében

1 Kijelzés üzemmódban olvassa le a távirányítóról a kilépő és a
belépő vízhőmérsékletet, és jegyezze fel az értékeket. Lásd
30. oldal, "Hőmérséklet-kijelzés üzemmód".

2 Nyomja meg 4-szer a z gombot, hogy megjelenjen a t

ikon.

3 Végezze el a próbaüzemeltetést az alábbiak szerint (ha nincs
felhasználói művelet, akkor a kezelőfelület 10 másodperc múlva
visszatér normál üzemmódba, de ezt meg lehet tenni a z gomb
megnyomásával is):

A térfűtés próbaüzemének indításához nyomja meg a y

gombot.

4 30 perc múlva vagy a beállított hőmérséklet elérésekor a
próbaüzem automatikusan leáll. A próbaüzem a z gomb
egyszeri megnyomásával kézzel is leállítható. Ha csatlakozási
hibák vannak, vagy üzemzavar keletkezik, a kezelőfelületen egy
hibakód jelenik meg. Ellenkező esetben a kezelőfelület visszatér
normál üzemmódba.

5 A hibakódok jelentését lásd: 33. oldal, "Hibakódok".

6 Kijelzés üzemmódban olvassa le a távirányítóról a kilépő és a
belépő vízhőmérsékletet, jegyezze fel az értékeket, és
hasonlítsa őket össze az 1. lépésnél lejegyzett értékekkel. Ha a
térfűtés működik, 20 percen belül az értékeknek növekedniük
kell.

Eljárás a használativíz-melegítés esetében

1 Kijelzés üzemmódban olvassa le a távirányítóról a használati
melegvíz-tartály vízhőmérsékletét. Lásd 30. oldal,
"Hőmérséklet-kijelzés üzemmód".

2 Nyomja meg a w gombot 5 másodpercre.

Villogni kezd a w ikon 1 másodperces időközzel.

3 Hagyja a berendezést 20 percig működni, majd olvassa le
megint a távirányítóról a használati melegvíz-tartály
vízhőmérsékletét.

Ha a használativíz-melegítés működik, az értéknek növekednie
kell 5°C-kal.

4 Ha a rendszer eléri a tartály betárolási hőmérsékletét, az
üzemmód leáll.

MEGJEGYZÉS Termosztatikus radiátorszelepek használatakor a
szelepeket légtelenítés előtt ki kell nyitni.

MEGJEGYZÉS A berendezés első indításakor (a kompresszor
működésének első 48 órájában) előfordulhat, hogy a
berendezés zajszintje magasabb a műszaki
adatokban megadottnál. Ez nem rendellenesség.

MEGJEGYZÉS Ha meg akarja nézni az utoljára kijelzett hibakódot,
nyomja meg 1-szer a z gombot. A normál üzem-
módhoz való visszatéréshez nyomja meg újra 4-szer a
z gombot.

MEGJEGYZÉS A próbaüzem nem lehetséges addig, amíg le nem áll a
kültéri egységről indított kényszerüzem. Ha próba-
üzem közben indítják el a kényszerüzemet, akkor a
próbaüzem megszakad.
Szerelési kézikönyv
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Karbantartás és szerelés

A berendezés optimális működésének biztosítására rendszeres
időközönként ellenőrizni kell az egységet és a helyszíni huzalozást.

Ezt a karbantartási munkát bízza egy helyi Daikin szerelőre.

Az alábbi karbantartási feladatok
elvégzéséhez csak az elülső
díszítőpanelt kell eltávolítani.

Az elülső díszítőpanel
levételéhez távolítsa el a 2 alsó
csavart, majd emelje le a panelt.

Karbantartási munkák

A leírt ellenőrzéseket legalább évente el kell végeznie egy
szakembernek.

1 Víznyomáscsökkentő szelep

Ellenőrizze a nyomáscsökkentő szelep működését – fordítsa a
szelepen lévő piros gombot az óramutató járásával ellentétes
irányba:

■ Ha nem hallani kattanó hangot, jelezze a helyi
márkaképviseletnek.

■ Ha nem áll el a kiömlő víz, akkor először zárja el a
vízbemeneten és a vízkimeneten az elzárószelepeket, majd
értesítse a helyi márkaképviseletet.

2 Nyomáscsökkentő szelep tömlője

Ellenőrizze, hogy a nyomáscsökkentő szelep tömlőjének a vége
jól van-e a kondenzvízteknőbe vezetve.

3 A beltéri egység kapcsolódoboza

Vizsgálja át alaposan a kapcsolódobozt, nincsenek-e látható
hibái, például meglazult csatlakozások vagy sérült kábelek.

4 Víznyomás

Ellenőrizze, hogy a víznyomás 1 bar felett van-e.

Ha kell, töltse fel a rendszert vízzel.

5 Vízszűrő

Tisztítsa meg a vízszűrőt.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet hasznos információkat tartalmaz a berendezés
működése során esetleg fellépő problémák felderítésével és
kiküszöbölésével kapcsolatban.

Ezeket a hibaelhárítási és javítási tevékenységeket csak egy helyi
Daikin szerelő végezheti el.

Általános irányelvek

A hibaelhárítás megkezdése előtt vizsgálja át alaposan az egységet,
nincsenek-e látható hibái, például meglazult csatlakozások vagy
sérült kábelek.

Ha egy biztonsági eszköz bekapcsolt, állítsa le a berendezést, és
derítse ki, hogy miért aktiválódott a biztonsági eszköz, mielőtt azt
kikapcsolná. A biztonsági eszközöket semmilyen körülmények között
nem szabad kiiktatni, vagy a gyári beállítástól eltérő értékre állítani.
Ha a probléma okát nem tudja kideríteni, hívja fel a helyi
márkaképviseletet.

Ha a nyomáscsökkentő szelep nem jól működik, és ki kell cserélni,
mindig tegye vissza a hajlékony tömlőt az új nyomáscsökkentő
szelepre, hogy ne csöpögjön a berendezés alá víz!

Az egység felnyitása

■ A légtelenítő szelephez, a 3
utas szelephez, a
termisztorokhoz, a helyszíni
huzalozáshoz stb. való
hozzáférés megkönnyítésére
el kell távolítani a berendezés
felső díszítőpanelét: a panel
levételéhez távolítsa el a
2 alsó csavart, majd emelje le
a panelt.

■ A felső díszítőpanel
eltávolítása mellett az elülső
díszítőpanel is eltávolítható a
nyomásmérő, a nyomás-
csökkentő szelep stb.
szerelésekor. Az elülső
díszítőpanel levételéhez
távolítsa el a 2 alsó csavart,
majd emelje le a panelt.

FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÜTÉS 

■ Mielőtt a karbantartási vagy szerelési munkákat
elkezdi, mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás-
panelen a hálózati megszakító le van-e kapcsolva,
távolítsa el a biztosítékokat, vagy kapcsolja vissza az
egység védőberendezéseit.

■ Mielőtt a karbantartási vagy szerelési munkákat
elkezdené, azt is mindig ellenőrizze, hogy a kültéri
egység tápfeszültsége le lett-e kapcsolva.

■ Az elektromos alkatrészekhez az áramtalanítás után
még 10 percig ne érjen hozzá, mert azok
nagyfeszültséget adhatnak le.

■ Továbbá mérje meg az ábrán (5. ábra) látható pontok
közötti feszültséget, és győződjön meg róla, hogy az
elektromos hálózati áramkör kondenzátorának
feszültsége nem nagyobb, mint 50 V DC.

■ A kompresszor fűtőeleme álló berendezésnél is
működhet.

■ Ügyeljen arra, hogy az elektromos doboz egyes
részei felforrósodhatnak.

■ Ügyeljen arra, hogy ne érintsen meg vezető részeket.

■ A beltéri egységet nem szabad bő vízzel lemosni! Ez
áramütést vagy tüzet okozhat.

A biztonság kedvéért!

A PCB-panel védelme érdekében szerelés előtt érintsen
meg egy fém alkatrészt (például az elzárószelepet) kézzel,
hogy levezesse a teste elektrosztatikus töltését.

2x

Mielőtt megvizsgálná a berendezés kapcsolódobozát,
mindig ellenőrizze, hogy a berendezés főkapcsolója le
van-e kapcsolva.

2x

4x

2x
EKHBRD011~016AAV1+Y1
Beltéri egység levegő-víz hőszivattyús rendszerhez
4PW54465-2

Szerelési kézikönyv

31



■ A beltéri egységhez elölről úgy lehet hozzáférni, hogy el kell
távolítani az egész kapcsolódobozt.

1 Vegye le a kapcsolódoboz
fedelét: lazítsa meg az elülső
csavarokat, és emelje le a
kapcsolódoboz fedelét.

2 Kösse le a helyszíni vezetékeket.

3 Tegye vissza a helyére a
kapcsolódoboz fedelét, és
rögzítse újra a csavarokkal.

4 Lazítsa meg az elülső csavarokat, és emelje le a
kapcsolódobozt.

A kapcsolódoboz most közvetlenül a beltéri egység elé tehető. A
berendezés hátulján található kompresszorkábel kiszabadítá-
sával a kapcsolódoboz távolabbra helyezhető a berendezéstől.

Általános jelenségek

1. jelenség: A berendezés be van kapcsolva (a y LED világít), de a 
hűtés nem kielégítő.

2. jelenség: A szivattyú zajos (kavitáció)

3. jelenség: Kinyit a víznyomáscsökkentő szelep

4. jelenség: Szivárog a víznyomáscsökkentő szelep

5. jelenség: Egyes gombok megnyomásakor a "nnnn" üzenet 
jelenik meg

Mielőtt a kapcsolódoboz fedelét eltávolítaná,
kapcsolja le a teljes rendszer tápfeszültségét (a kültéri
egység stb. tápfeszültségét is).

■ Ügyeljen rá, hogy a kapcsolódoboz eltávolítása-
kor a fedelet mindig rögzítse a csavarokkal.

■ A berendezés belsejében lévő alkatrészek
felforrósodhatnak, és égési sérülést okozhatnak.

■ Mielőtt a kapcsolódobozt eltávolítaná a beren-
dezésből, kapcsolja le a teljes rendszer
tápfeszültségét.

5x

A
A

A

CC

C

B

5x

2x

MAX

15cm

A

B

Lehetséges okok Teendő

A hőmérséklet-beállítás nem 
megfelelő.

Ellenőrizze a vezérlőegységben, 
hogy mi a célhőmérséklet.

A vízáramlás túl lassú. • Ellenőrizze, hogy a vízkör 
elzárószelepei ki vannak-e nyitva 
teljesen.

• Ellenőrizze, hogy nem kell-e 
megtisztítani a vízszűrőt.

• Ellenőrizze, hogy nincs-e levegő 
a rendszerben (légtelenítsen, 
ha kell).

• Ellenőrizze a nyomásmérőn, 
hogy van-e elég víznyomás. A 
víznyomás helyes értéke >0,3 bar 
(hideg víz), >>0,3 bar (meleg víz).

• Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a 
tágulási tartály.

A rendszerben a víz mennyisége 
kevés.

Ellenőrizze, hogy a rendszer teljes 
vízmennyisége meghaladja-e a 
szükséges minimális 
vízmennyiséget (lásd 11. oldal, 
"A vízmennyiség és a tágulási tartály 
előnyomásának ellenőrzése").

Teljesítménycsökkenés Ellenőrizze, hogy jól működnek-e a 
kapcsolódoboz hátulján a 
hűtőventilátorok.

Lehetséges okok Teendő

Levegő van a rendszerben. Légtelenítsen.

Túl alacsony a szivattyúbemeneten 
a víznyomás.

• Ellenőrizze a nyomásmérőn, 
hogy van-e elég víznyomás. A 
víznyomás helyes értéke >0,3 bar 
(hideg víz), >>0,3 bar (meleg víz).

• Ellenőrizze, hogy jó-e a 
nyomásmérő.

• Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a 
tágulási tartály.

• Ellenőrizze, hogy jól van-e 
beállítva a tágulási tartály 
előnyomása (lásd 12. oldal, 
"A tágulási tartály előnyomásának 
beállítása").

Lehetséges okok Teendő

A tágulási tartály sérült. Cserélje ki a tágulási tartályt.

A rendszerben a víz mennyisége
túl sok.

Ellenőrizze, hogy a rendszer teljes 
vízmennyisége nem haladja-e meg 
véletlenül a megengedett maximális 
vízmennyiséget (lásd 11. oldal, 
"A vízmennyiség és a tágulási tartály 
előnyomásának ellenőrzése").

Lehetséges okok Teendő

Valamilyen szennyeződés zárja el
a víznyomáscsökkentő szelepet.

Ellenőrizze a nyomáscsökkentő 
szelep működését – fordítsa a szele-
pen lévő piros gombot az óramutató 
járásával ellentétes irányba:
• Ha nem hallani kattanó hangot, 

jelezze a helyi 
márkaképviseletnek.

• Ha nem áll el a kiömlő víz, akkor 
először zárja el a vízbemeneten 
és a vízkimeneten az 
elzárószelepeket, majd értesítse a 
helyi márkaképviseletet.

Lehetséges okok Teendő

Az érvényes jogosultsági szint 
magasabb, mint amivel a 
felhasználó rendelkezik, ezért a 
gomb nem használható.

Módosítani kell a "felhasználói 
jogosultsági szint" helyszíni 
beállítást ([0-00], lásd az 
üzemeltetési kézikönyvben a 
helyszíni beállításokról szóló részt).
Szerelési kézikönyv
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Hibakódok

Ha egy biztonsági eszköz bekapcsol, akkor a kezelőfelület LED-je
villog, és megjelenik rajta egy hibakód.

Az alábbi táblázat tartalmazza a jelzett hibákat és a hozzájuk tartozó
teendőket.

A y gomb megnyomásával állítsa alaphelyzetbe a biztonsági
eszközt.

Ha a biztonsági berendezést nem sikerül így alaphelyzetbe állítani,
forduljon a helyi márkaképviselethez.

Hiba-
kód A hiba oka Teendő

A1 Memóriaírási hiba (EEPROM 
hiba)

Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

A6 A vízkör szivattyújának 
üzemzavara (M1P)

• Ellenőrizze, hogy nem 
akadályozott-e a vízáramlás 
(nyissa ki a körben a 
szelepeket).

• Öblítse át a berendezést tiszta 
vízzel.

A9 R410A szabályozószelep hiba 
(K1E)

• Ellenőrizze a 
vezetékcsatlakozásokat.

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

AJ Teljesítmény hiba Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

C1 Hibás ACS kommunikáció Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

C4 R410A folyadék termisztor hiba 
(R3T)

• Ellenőrizze a 
vezetékcsatlakozásokat

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

C5 Használati meleg víz termisztor 
hiba (R2T)

• Ellenőrizze a 
vezetékcsatlakozásokat

• Ellenőrizze, hogy aktiválva 
lett-e a használati meleg víz 
opció (lásd a [6-00] helyszíni 
beállítást).

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

C9 Visszatérő víz termisztor hiba 
(R4T)

• Ellenőrizze a 
vezetékcsatlakozásokat

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

CA Kilépő víz termisztor hiba (R5T) • Ellenőrizze a 
vezetékcsatlakozásokat

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

CJ Távirányító-termosztát 
termisztor hiba

Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

E1 Kompresszor PCB-panel hiba Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

E3 Túlnyomás hiba (S1PH) • Ellenőrizze a kültéri egység és 
a beltéri egység vezetékeinek 
csatlakozásait.

• Ellenőrizze, hogy a kör fel 
van-e töltve vízzel (nincs 
benne levegő).

• Ellenőrizze, hogy fel van-e 
töltve vízzel a használati 
melegvíz-tartály.

• Ellenőrizze, hogy nem 
akadályozott-e a vízáramlás 
(nyissa ki a körben a 
szelepeket).

• Ellenőrizze, hogy nincs-e 
eltömődve a vízszűrő.

• Ellenőrizze, hogy a 
hűtőközeg-elzárószelepek 
nyitva vannak-e.

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

E3 Hőmegszakító hiba (Q2L) • Nullázza le a hőmegszakítót.
• Értesítse a helyi 

márkaképviseletet.

E4 Kisnyomás hiba (B1PL) • Ellenőrizze a kültéri egység és 
a beltéri egység vezetékeinek 
csatlakozásait.

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

E5 Aktiválódott a kompresszor 
túlterhelés-védelme (M1C)

Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

E9 R134a szabályozószelep hiba 
(K2E)

• Ellenőrizze a 
vezetékcsatlakozásokat

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

F3 Nyomó oldali hőmérséklet hiba Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

J3 Nyomócső termisztor hiba (R6T) • Ellenőrizze a 
vezetékcsatlakozásokat

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

J5 R134a folyadék termisztor hiba • Ellenőrizze a 
vezetékcsatlakozásokat

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

JA R134a túlnyomás-érzékelő hiba 
(B1PH)

• Ellenőrizze a 
vezetékcsatlakozásokat

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

JC R134a kisnyomás-érzékelő hiba 
(B1PL)

• Ellenőrizze a 
vezetékcsatlakozásokat

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

L1 Kompresszor inverter PCB-
panel hiba

Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

L4 Borda termisztor hiba • Ellenőrizze a 
vezetékcsatlakozásokat

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

L5 Kompresszor inverter PCB-
panel hiba

Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

L8 Kompresszor inverter PCB-
panel hiba

Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

L9 Kompresszor inverter PCB-
panel hiba

Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

LC Inverter kommunikációs 
probléma

Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

LH Konverter hiba Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

P1 Fő kompresszor PCB-panel hiba Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

PJ Inverteralkatrészek rossz 
kombinációja

Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

U2 Tápfeszültség hiba • Ellenőrizze a 
vezetékcsatlakozásokat

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

U4 QA átviteli probléma Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

U5 Távirányító hiba Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

UA Típuscsatlakoztatási probléma • Várja meg, hogy befejeződjön 
a kültéri egység és a beltéri 
egység közötti inicializáció (a 
feszültség alá helyezés után 
várjon legalább 12 percet).

• Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

UC Többször szereplő cím hiba Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

UF Jelátviteli probléma a kültéri 
egységgel

Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

UF QA huzalozási probléma Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

UH Cím hiba Értesítse a helyi 
márkaképviseletet.

Hiba-
kód A hiba oka Teendő
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A berendezés jellemzői

Műszaki adatok

Elektromos jellemzők

011 014 016

V1 Y1 V1 Y1 V1 Y1

Névleges teljesítmény (kW) 11,2 11,2 14 14 16 16
A készülékház anyaga Felületkezelt fémlemez Felületkezelt fémlemez Felületkezelt fémlemez
Méret M x Sz x Mélys. (mm) 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695
Tömeg
• csomagolással (kg) 153 156 153 156 153 156
• csomagolás nélkül (kg) 144 147 144 147 144 147
Csatlakozások
• vízbemenet/-kimenet G 1"1/4 (lány) G 1"1/4 (lány) G 1"1/4 (lány) G 1"1/4 (lány) G 1"1/4 (lány) G 1"1/4 (lány)
• vízelvezetés leeresztőszelep leeresztőszelep leeresztőszelep leeresztőszelep leeresztőszelep leeresztőszelep

• vízelzárószelep anyaga Sárgaréz, 
CW 617N

Sárgaréz, 
CW 617N

Sárgaréz, 
CW 617N

Sárgaréz, 
CW 617N

Sárgaréz, 
CW 617N

Sárgaréz, 
CW 617N

• hűtőközeg folyadék oldal
(mm) Ø9,5 

(3/8 hüvelyk)
Ø9,5 

(3/8 hüvelyk)
Ø9,5 

(3/8 hüvelyk)
Ø9,5 

(3/8 hüvelyk)
Ø9,5  

(3/8 hüvelyk)
Ø9,5  

(3/8 hüvelyk)

• hűtőközeg gáz oldal
(mm) Ø15,9 

(5/8 hüvelyk)
Ø15,9 

(5/8 hüvelyk)
Ø15,9 

(5/8 hüvelyk)
Ø15,9 

(5/8 hüvelyk)
Ø15,9 

(5/8 hüvelyk)
Ø15,9 

(5/8 hüvelyk)
Tágulási tartály
• térfogat (l) 12 12 12 12 12 12
• maximális üzemi nyomás (MWP) (bar) 4 4 4 4 4 4
Szivattyú
• típus DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor

• Sebességfokozat sz. inverteres 
szabályozás

inverteres 
szabályozás

inverteres 
szabályozás

inverteres 
szabályozás

inverteres 
szabályozás

inverteres 
szabályozás

Hangnyomásszint(a) (dBA) 42 dBA 42 dBA 44 dBA 42 dBA 42 dBA 42 dBA
Vízfeltöltés mennyisége (l) 20 20 20 20 20 20
Nyomáscsökkentő szelep vízköre (bar) 3 3 3 3 3 3
Működési tartomány – víz oldal (°C) 25~80 25~80 25~80 25~80 25~80 25~80
Működési tartomány – kültéri
• térfűtés (°C) –20~+20 –20~+20 –20~+20 –20~+20 –20~+20 –20~+20
• használati meleg víz (°C) –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35

(a) A berendezés előtt 1 m távolságra (nyílt térben) a következő névleges értékek esetén: 7°C/6°C környezeti hőmérséklet és 65°C/75°C fűtési célhőmérséklet.

011 014 016

V1 Y1 V1 Y1 V1 Y1

Fázis 1N~ 3N~ 1N~ 3N~ 1N~ 3N~
Frekvencia (Hz) 50 50 50 50 50 50
Feszültségtartomány
• minimum (V) 220 380 220 380 220 380
• maximum (V) 240 415 240 415 240 415
Feszültségingadozás –10%/+6% –10%/+6% –10%/+6% –10%/+6% –10%/+6% –10%/+6%
Maximális üzemi áram (A) 21,7 12,5 21,7 12,5 21,7 12,5
Ajánlott külső biztosíték (A) 32 20 32 20 32 20
Szerelési kézikönyv
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Melléklet

Általános áttekintés és a berendezés beindítása

Térfűtés

Nyomja meg 
a b gombot

A hőmérséklet beállítási 
pont villogni kezd "n"

Beállítás szerint a 
távirányító 
termosztátja 
szabályozza a 
szobahőmérsékletet?
[8-00]=1, 
alapértelmezés 
szerint (22. oldal)

Szoba-
hőmérséklet

Kilépő víz alapú 
szabályozás lett 
megadva [8-00]=0 
(22. oldal)

Igen Igen

Nem Ne
m

"B" minta szerinti több 
beállítási pontos 
szabályozás lett 
beállítva, és 
szobatermosztátos 
szabályozás a 
távirányító 
termosztátjával?
[7-02]=1 és ([7-03]=1 
vagy/és [7-04]=1) 
(21. oldal)

Igen

Szoba-
hőmérséklet

Külső szobatermosztát 
hőmérséklet

Igen Külső 
szobatermosztátos 
szabályozás lett 
beállítva [6-01]=1 
(21. oldal)

Ne
m

Külső szobatermosztát 
hőmérséklet

Igen "B" minta szerinti több 
beállítási pontos 
szabályozás lett 
beállítva, és 
szobatermosztátos 
szabályozás külső 
termosztáttal 
[7-02]=1 és ([7-03]=1 
vagy/és [7-04]=1) 
[6-01]=1 (21. oldal)

Milyen berendezések vannak a 
rendszerben?

Ne
m

Üres kijelző
Nyomja meg 

a éb 
gombot

"n"

A 3. jogosultsági szint 
lett kiválasztva a 
távirányítón
[0-00]=3 (18. oldal)

Automatikus kilépő 
vízhőmérséklet 
szabályozás lett 
beállítva (20. oldal)

[A-03] 
vagy/és 
A-04]

Víz-
hőmérséklet

[A-03] 
vagy/és 
[A-04]

Igen "A" minta szerinti több 
beállítási pontos 
szabályozás lett 
megadva 
[7-02]=0 és ([7-03]=1 
vagy/és [7-04]=1) 
(21. oldal)

Korrekciós érték
Nyomja meg 

a BE/KI 
gombot
EKHBRD011~016AAV1+Y1
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Milyen berendezések vannak a 
rendszerben?

Padlófűtés Radiátor Klíma-
konvektor

∆T: 5°C [a-02] Igen Magas a 
hőmérséklet?

Nem ∆T: 5°C [a-02]

Igen Engedélyezett 
az automatikus 
kilépő vízhőmér-
séklet funkció?

Nem ∆T: 10°C [a-02]
alapértelmezett 

érték

∆T: 5°C [a-02]

Az automatikus 
kilépő vízhőmér-
séklet funkció 
beállításai
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=55
[3-03]=40

Igen Engedélyezett 
az automatikus 
kilépő vízhőmér-
séklet funkció?

Nem

50°CAz automatikus 
kilépő 
vízhőmérséklet 
funkció beállításai
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=40
[3-03]=25

35°C

Az automatikus kilépő 
vízhőmérséklet 
funkció beállításai
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=70
[3-03]=45

Igen Engedélyezett az 
automatikus 
kilépő víz-
hőmérséklet 
funkció?

Nem

65°C

Az automatikus kilépő 
vízhőmérséklet 
funkció beállításai
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=50
[3-03]=35

Igen Engedélyezett 
az automati-
kus kilépő 
vízhőmér-
séklet 
funkció?

Nem

45°C
Szerelési kézikönyv
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Használativíz-melegítés

Igen A használativíz-melegítés 
normál üzemmódú?

Nem

Igen Betárolás 
üzemmód?

Nem Kényszerüzemmód

Automatikus?Betárolás funkció Újramelegítés funkció

Igen Nem

Automatikus betárolási célhőmérséklet 
[b-02]?

Újramelegítési 
minimumhőmérséklet 
[b-00]
Újramelegítési 
maximumhőmérséklet 
[b-01]

Fertőtlenítés funkció 
[4-00] 
(alapértelmezett)

Kézi betárolás 
funkció

Igen Nem

Betárolási 
célhőmérséklet 
[b-03]

A fertőtlenítés 
célhőmérséklete 
[5-00]

Automatikus 
betárolási 

célhőmérséklet 
[b-02]?

Nem

Igen

Van napi automatikus program?
Nyomja meg a w 

gombot

A fertőtlenítés 
fenntartási ideje 
[5-01] Nem Betárolási 

célhőmér-
séklet [b-03]

Igen

Automatikus betárolás 
funkció (alapértelmezett)

Programozott 
betárolás funkció

Az újramelegítés 
engedélyezett, a 
w ikon folyamatosan 
látható

A nap kiválasztása 
[4-01] 

Igen
Elég a meleg víz?

Programozott 
használati meleg 
víz

Nyomja meg a w 
gombot (*)

Az óra kiválasztása 
[4-02] 

Nyomja meg a w 
gombot 

5 másodpercre

Nem

Nappali napi 
betárolás aktív 
[1-02]

Egyéni 
használativíz-
melegítési 
program

Az újramelegítés le 
van tiltvaa 
w ikon nem látható

A fertőtlenítés 
funkció a 
beállításoktól 
függően fog működni
Villogni kezd a w  
ikon 0,5 másod-
perces időközzel

Azonnal 
megkezdődik a 
használativíz-
melegítés
Villogni kezd a 
w  ikon 1 másod-
perces időközzel

Válassza ki a 
kezdési időpontot 
[1-03]

(*)Nem jelenik meg, 
ha a használativíz-
melegítés éppen 
folyamatban van. 
Ha le kívánja tiltani 
az újramelegítés 
funkciót, de a 
használativíz-
melegítés 
újramelegítés 
üzemmódban éppen 
folyamatban van, 
akkor a w gombot 
kétszer kell 
megnyomni; egyszer 
a folyamatban lévő 
használativíz-
melegítés 
leállításához, és 
még egyszer az 
újramelegítés 
letiltásához.

Nappali napi 
automatikus 
betárolás

Nyomja meg a w 
gombot

Nyomja meg a w 
gombot

Éjjeli automatikus napi betárolás 
[1-00] és [1-01] Az aktuális 

fertőtlenítési 
működés leáll, 
de a következő 
beprogramozott 
időpontban újraindul.
a w ikon visszatér a 
korábbi állapotba:

Leáll a 
használativíz-
melegítés.
a w ikon 
visszatér a 
korábbi állapotba:

Nyomja meg a p gombot

Megjelenik a p  ikon, és a rendszer 
a következő beprogramozott 
időpontban használati meleg vizet 
állít elő.

Használativíz-melegítéskor villog a 
w  ikon (1 másodperces időközzel) Nyomja meg a 

w gombot

Az aktuális használativíz-melegítési működés 
leáll, de a következő beprogramozott 
időpontban újraindul.
a w ikon visszatér a korábbi állapotba.

Állj

Leállítás és újraindítás

Engedélyezés/letiltás
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Egyidejű térfűtési és használativíz-melegítési igény

Egyidejű térfűtési és 
használativíz-

melegítési kérelem?

Nem Normál térfűtési és 
használativíz-

melegítési működés

Igen (1)

Elindul a 
használativíz-

melegítés

Elérte a használati 
meleg víz 

hőmérséklete az 
A=minimum ([b-01]; 

55°C) értéket?

Nem Az "A" érték eléréséig 
a használati meleg víz 

előállítása időkorlát 
nélkül folytatódik.

Igen

Kilépő 
vízhőmérséklet 
szabályozás?

Igen

Nem Elérte a rendszer a 
betárolási 

célhőmérsékletet 
[b-03]? (*)

Nem Lejárt azóta a 
[d-01] (30 perc) 

időzítés? (1)

Nem A rendszer 
használativíz-
melegítéssel 

folytatja
Külső 

szobatermosztátos 
szabályozás?

Igen

Igen Igen (2)

Nem A rendszer térfűtésre 
vált

A rendszer 
térfűtésre vált

Lejárt azóta a 
[d-02] (15 perc) 

időzítés? (2)

Nem A térfűtés 
folytatódik az 

időzítés lejáratáig

Igen

Távirányító-
szobatermosztátos 

szabályozás

Elérte a rendszer a 
betárolási 

célhőmérsékletet 
[b-03]? (*)

Nem A szoba-
hőmérséklet 
<Tset –3°C?

Nem Lejárt azóta a 
[d-01] (30 perc) 

időzítés? (1)

Igen (2)

Igen Igen Nem Igen

A rendszer térfűtésre 
vált

A rendszer 
használativíz-
melegítéssel 

folytatja

A rendszer 
térfűtésre vált

Lejárt azóta a 
[d-02] (15 perc) 

időzítés? (2)

Nem
Nem

Lejárt azóta a 
[d-00] (10 perc) 

időzítés? (1)

Igen (2) A térfűtés 
folytatódik az 

időzítés lejáratáig

(1) összefüggnek egymással

(2) összefüggnek egymással

(*) A betárolási célhőmérséklet automatikus érték lehet, ha [b-02]=1
Szerelési kézikönyv
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