
Λίστα ελέγχου εκκίνησης

Επισημάνετε τα εκτελεσμένα μέτρα!

Altherma EHS(X/H)

 Daikin
 Altherma EHSX
 Altherma EHSXB
 Altherma EHSH
 Altherma EHSHB

-08P50AA
-16P50AA

 Daikin
 Altherma EHSX
 Altherma EHSXB
 Altherma EHSH
 Altherma EHSHB

-04P30AA
-08P30AA
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 Προσοχή: Εγκαταστάσεις χωρίς εξωτερική συσκευή

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν την εισαγωγή/προσαρμογή της παραμέτρου εισάγετε τον «Κωδικό τεχνικού» 

(        RoCon HP / Κεφάλαιο 3.6.1)

Επισημάνετε τα εκτελεσμένα μέτρα!

Διαγραμμένη εξωτερική συσκευή

Λίστα ελέγχου εκκίνησης

Σχήμα 1-3

 

Αρχικοποίηση: Παροχή ρεύματος στην εσωτερική συσκευή και την εξωτερική συσκευή
(εάν υπάρχει). Δώστε προσοχή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Ρυθμίσεις παραμέτρων για την αρχική εκκίνηση

Σχήμα 1-1

Σχήμα 1-2

Επιβεβαίωση μηνύματος με „Yes“ (Ναι)

Εκτέλεση αρχικοποίησης, εφαρμογή
παραμέτρων. Περιμένετε μέχρι να
εμφανιστεί η τυπική ειδοποίηση.

1. 

2. 

Εάν το σύμβολο εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται εξωτερική συσκευή υπάρχει κάποιο

σφάλμα. (Σφάλμα καταχώρισης στη μνήμη 9041).

Εάν κατά τη στιγμή της εκκίνησης δεν υπάρχει ακόμα καμία εξωτερική συσκευή, στο επάνω

μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια διαγραμμένη εξωτερική συσκευή. Το εικονίδιο αυτό δεν

επηρεάζει την εκκίνηση του συστήματος.

2.2








Ο κωδικός τεχνικού προορίζεται αποκλειστικά για την εξειδικευμένη εταιρία και δεν

πρέπει να επιβαρύνει τον τελικό χρήστη!

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία    Air Purge:

(    RoCon HP / Κεφάλαιο 3.6.10)

2.1

Εκκίνηση- Παράμετροι: Πρέπει απαραιτήτως να οριστούν όλες οι παρακάτω

παράμετροι – ακολουθήστε τη σειρά στον Πίνακα 2-1

(για πληροφορίες κεφαλαίου, ανατρέξτε στο         RoCon HP)
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Κύριο μενού περιστροφικού διακόπτη

Έλεγχος μέσω πίεσης/περιστροφής

Πλήκτρο εξόδου

Επιλογή (περιστροφή) και επιβεβαίωση

(πίεση) του επιπέδου 1 του

μενού / Παράμετροι

Επιστροφή στο βασικό επίπεδο (πίεση)

Επιλογή κύριου επιπέδου

Σχήμα 2-1   Στοιχεία ελέγχου – Κεντρική μονάδα ελέγχου

Πίνακα 2-1

Παράμετροι

Κύριο επίπεδο Υποδείξεις στην οθόνη

Κύριο μενού 
περιστροφικού 
διακόπτη

Επίπεδο
μενού 1

Παράμετροι Ρύθμιση τιμής Σχόλια

1. Configuration 

   
Setup

(   RoCon HP)

Κεφάλαιο 5.2.1 /
Πίνακα 5-1

Outdoor type XX kW 
Τροφοδοσία 
εξωτερικής 
συσκευής

Ρυθμίστε το μέγεθος της 
εξωτερικής συσκευής (ακόμα και 
εάν δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα) – 
δείτε την ετικέτα χαρακτηριστικών

2. Indoor Unit XXX Τύπος 
εσωτερικής 
συσκευής

Ρυθμίστε τον τύπο της εσωτερικής 
συσκευής – δείτε την ετικέτα 
χαρακτηριστικών

3. System
Configuration

(   RoCon HP)

Κεφάλαιο 5.2.2 /
Πίνακα 5-2

Power DHW 6 kW ρύθμιση στα 6 kW ή τη μέγιστη τιμή 
του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού 
στοιχείου θέρμανσης 

4. BUH s1 
power

3 kW 1ο βήμα της υποστήριξης 
θέρμανσης

5. BUH s2 
power

9 kW 2ο βήμα της υποστήριξης 
θέρμανσης

6. HC Configuration

(   RoCon HP)

Κεφάλαιο 5.2.3 /
Πίνακα 5-3

heating / 
T-Outside 
lim day

19°C Ρυθμίστε την επιθυμητή 
θερμοκρασία

7. Insulation χαμηλός Ανάλογα με τη ρύθμιση, 
υπολογίζεται ο μέσος όρος της 
εξωτερικής θερμοκρασίας για 
κάποιο συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα

8.

DHW Set Temp     

(   RoCon HP)

Κεφάλαιο 5.7

T-DHW
Setpoint 1

48 °C Ρυθμίστε την επιθυμητή 
θερμοκρασία-στόχο για το WW.
Όχι κάτω των 40° C!

9. Operating Mode   

 
(   RoCon HP)

Κεφάλαιο 5.4

heating ενεργοποιήσετε Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνεται. 
Προσοχή: Εάν η συσκευή 
βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής, 
προσέξτε τον χρόνο αναμονής, 

ανατρέξτε στις    στη σελίδα 4.

10.
Info  Μεταβείτε στο επίπεδο 

Πληροφοριών
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Επισημάνετε τα εκτελεσμένα μέτρα!Λίστα ελέγχου εκκίνησης

Πρόγραμμα διάστρωσης δαπέδου:
Όταν είναι απαραίτητο: Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα διάστρωσης δαπέδου μόνο μετά την
ολοκλήρωση της εκκίνησης, αμέσως μόλις ο χώρος αποθήκευσης ζεσταθεί στους 40°C
τουλάχιστον (γίνεται και χωρίς εξωτερική συσκευή).

Τυπική ειδοποίηση για την εκκίνηση

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν είχε ρυθμιστεί η αναμονή (Σχήμα 2-2), θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να

εμφανιστεί το σύμβολο «heating» και η θερμοκρασία ροής της πηγής θερμότητας

(Σχήμα 2-3). Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 5 λεπτά.

Θερμοκρασία ροής

της πηγής θερμότητας 

XX,X°C = T-HS

Standby

Σύμβολο συμπιεστή

DHW-θερμοκρασία

heating

Στην περίπτωση αυτή, ο χώρος αποθήκευσης θερμαίνεται μέσω του ηλεκτρονικού στοιχείου

θέρμανσης. Για το λόγο αυτό, δεν εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο του συμπιεστή

(δίπλα στην ημερομηνία).

Η εκκίνηση ολοκληρώνεται όταν στην οθόνη εμφανίζεται ότι η DHW-θερμοκρασία

είναι άνω των 40°C.

 

Σχήμα 2-2

Σχήμα 2-4

Σχήμα 2-3

Θερμοκρασία ροής

της πηγής θερμότητας 

---- = Standby

(Σχετικά με αυτό δείτε το    RoCon HP / Κεφάλαιο 3.6.13)

2.4

2.3

 
Ρυθμίστε τις παραμέτρους λειτουργίας3. 

Εάν δεν απαιτείται λειτουργία διάστρωσης δαπέδου, παρακαλούμε ελέγξτε τη σωστή ρύθμιση
των παραμέτρων Heat-Slope, T-Outside lim day, Operating Mode, Set Temp Day, Equilibrium Temp
(υποστηρίζεται από το ηλεκτρονικό στοιχείο θέρμανσης στη λειτουργία θέρμανσης)
και T-DHW Setpoint 1-3  (≥ 40°C).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 Εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω των -2°C και η θερμοκρασία φύλαξης κάτω των 30°C

 Εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω των 12°C και η θερμοκρασία φύλαξης κάτω των 23°C

 ο συμπιεστής δεν ενεργοποιείται.
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3.1 Επισκόπηση των κύριων παραμέτρων λειτουργίας
Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε τις ρυθμίσεις μετά την αρχική εκκίνηση

Pos. Παράμετροι Περιγραφή / Επεξήγηση   RoCon HP

1. Outdoor type Ρυθμίστε το μέγεθος της εξωτερικής συσκευής (ακόμα και εάν δεν 
έχει εγκατασταθεί ακόμα).
Διαβάστε την ισχύ από την ετικέτα χαρακτηριστικών και ρυθμίστε τη.

Κεφάλαιο 5.2.1,
Πίνακα 5-1

2. Indoor Unit Ρυθμίστε τον τύπο εσωτερικής συσκευής Διαβάστε τον τύπο από την 
ετικέτα χαρακτηριστικών και ρυθμίστε τον.

3. Function
Heating Rod

Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρονικού στοιχείου θέρμανσης για 
υποστήριξη της αντλίας θερμότητας, ρυθμίστε το στο 1.

4. Equilibrium Func Όταν ενεργοποιείται, το ηλεκτρονικό στοιχείο θέρμανσης για 
συμπληρωματική θέρμανση τίθεται αρχικά σε λειτουργία όταν 
βρίσκεται κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία που έχει οριστεί 
στην παράμετρο «Equilibrium Temp».

5. Room thermostat Όταν χρησιμοποιείτε έναν θερμοστάτη δωματίου (RT), πρέπει να 
ρυθμίσετε την παράμετρο στο «On». Αξιολογούνται μόνο οι επαφές 
RT στην πλακέτα κυκλώματος (σύνδεση J16) (Interlinc fct). Αμέσως 
μόλις ενεργοποιηθεί η παράμετρος, το σύστημα λειτουργεί μόνο όταν 
η επαφή ΘΔ είναι κλειστή κατά τη λειτουργία θέρμανσης/ψύξης  /  
λειτουργίας προστασίας από παγετό.

6. Interlinc fct Η θερμοκρασία προσαγωγής προσαρμόζεται όταν η δεύτερη επαφή 
RT (επαφή ψύξης, σύνδεση J16) είναι κλειστή στην τιμή που έχει 
ρυθμιστεί στην παράμετρο
«T-Flow CH adj» ή «T-Flow Cooling adj»

(   RoCon HP, Κεφ. 5.2.2, Πίν. 5-2).

9. Power DHW Με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας θέρμανσης χωρίς εξωτερική 
συσκευή και τη διασφάλιση της υψηλότερης άνεσης σε σχέση με το 
ζεστό νερό, ρυθμίστε αυτή την παράμετρο στα 6 kW, ή στη μέγιστη 
τιμή του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού στοιχείου θέρμανσης.

Κεφάλαιο 5.2.2, 
Πίνακα 5-2

10. BUH s1 / s2 
power

Καθορίζει την ισχύ του εγκατεστημένου ηλεκτρονικού στοιχείου 
θέρμανσης, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί στο κατάλληλο στάδιο, και 
περιορίζει την ισχύ που αντλείται από τη συμπληρωματική θέρμανση 
της δεξαμενής αποθήκευσης μέσω της βαλβίδας ανάμιξης. Εάν κατά 
τη συμπληρωματική θέρμανση με το ηλεκτρονικό στοιχείο θέρμανσης 
ο χώρος αποθήκευσης γίνει πολύ θερμός ή ψυχρός, μπορεί να 
προκύψει μια μετατόπιση του αισθητήρα. Αυτό μπορεί να 
αντιμετωπιστεί μέσω της προσαρμογής της τιμής της παραμέτρου 
σύμφωνα με τον Πίν.3-4.

11. Insulation Ανάλογα με τη μόνωση των κτιρίων, υπολογίζεται ο μέσος όρος της 
εξωτερικής θερμοκρασίας για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
Ως εκ τούτου, η αντλία θέρμανσης μπορεί να μην ενεργοποιηθεί 
αμέσως μόλις η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από την τιμή της 
παραμέτρου «T-Outside lim day».
Ο μέσος όρος της εξωτερικής θερμοκρασίας φαίνεται στο επίπεδο 
Πληροφοριών κάτω από την τιμή πληροφοριών «T-Outside»

Κεφάλαιο 5.2.3, 
Πίνακα 5-3

12. T-Outside
lim day

Εάν ο μέσος όρος της εξωτερικής θερμοκρασίας είναι κάτω από αυτή 
τη θερμοκρασία, ενεργοποιείται μια λειτουργία θέρμανσης του 
συστήματος (καλοκαιρινή απενεργοποίηση).

13. Heat-Slope Η καμπύλη θερμότητας πρέπει να προσαρμοστεί για το αντίστοιχο 
σπίτι.

Πίνακα 3-1 (1/2)

7. Max Perform 
Pump

Ορίζει τη μέγιστη απόδοση της αντλίας

8. Min Perform 
Pump

Ορίζει την ελάχιστη απόδοση της αντλίας
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Pos. Παράμετροι Περιγραφή / Επεξήγηση   RoCon HP

14. Room Influence Όταν χρησιμοποιείται ένας ρυθμιστής δωματίου EHS157034 και 
είναι επιθυμητή η ρύθμιση βάσει της θερμοκρασίας δωματίου, η 
παράμετρος που πρέπει να επιλεγεί είναι το >0.

Κεφάλαιο 5.2.3, 
Πίνακα 5-3

15. 1x Hot Water Αφού επιτευχθεί η τιμή στόχος, η παράμετρος αυτή ΠΡΕΠΕΙ να 
απενεργοποιηθεί, διαφορετικά ο χώρος αποθήκευσης διατηρείται 
πάντα στους 37°C. Σύσταση: Να έχετε πάντα απενεργοποιημένη 
αυτή την παράμετρο (Ρύθμιση 0)!

Κεφάλαιο 5.3, 
Πίνακα 5-5

16. T-Room 1-3
Setpoint

Οι εν λόγω παράμετροι επηρεάζουν, εκτός από την εξωτερική 
θερμοκρασία, την καμπύλη θερμότητας και πιθανόν τη 
θερμοκρασία δωματίου που ανιχνεύεται από τον ρυθμιστή 
δωματίου EHS157034 (εφόσον υπάρχει και έχει ρυθμιστεί), τη 
θερμοκρασία προσαγωγής του κυκλώματος θέρμανσης. Εάν αυτές 
οι παράμετροι ρυθμιστούν λανθασμένα, μπορεί να επηρεαστεί η 
λειτουργία της αντλίας θερμότητας σε λειτουργία θέρμανσης.

Κεφάλαιο 5.5, 
Πίνακα 5-7

17. T-DHW
Setpoint 1-3

Τιμή-στόχος για τη θερμοκρασία του ζεστού νερού. Κατά την 
εκκίνηση, να μην ρυθμίζεται κάτω των 40°C.
Μετά την εκκίνηση, να μην ρυθμίζεται ποτέ κάτω των 35°C!

Κεφάλαιο 5.7, 
Πίνακα 5-9

Πίνακα 3-1 (2/2)

Επισημάνετε τα εκτελεσμένα μέτρα!Λίστα ελέγχου εκκίνησης

Πίνακα 3-2

Ρύθμιση τιμών για τις παραμέτρους „BUH s1 power" / „BUH s2 power"
Μεταβλητές για την αφαίρεση ενέργειας για να αντισταθμίσει η μετατόπιση του
αισθητήρα ή προσαρμογή του συστήματος

Καθορισμένη τιμή 
παραμέτρου [kW]

Απόδοση ισχύος του εγκατεστημένου 
ηλεκτρονικού στοιχείου θέρμανσης  [kW]

Μετακίνηση της υποστηρικτικής θέρμανσης 
μέσω της βαλβίδας ανάμιξης  [kW]

1 0 1

2 3 2

3 3 3

4 3 4

5 6 5

6 6 6

7 6 7

8 9 8

9 9 9

10 9 10

11 9 11

.

.

.

.

9
.
.
9

.

.

.

.
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