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1 Γενικά προληπτικά μέτρα
ασφαλείας

1.1 Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι θερμαντήρες που δεν ρυθμίζονται
και δεν εγκαθίστανται σωστά μπορούν
να επηρεάσουν τη λειτουργία του
θερμαντήρα ή/και να προκαλέσουν
σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό
του χρήστη.
▪ Οι εργασίες στον θερμαντήρα (όπως

π. χ. επεξεργασία, η επιθεώρηση, η
σύνδεση και η πρώτη θέση σε
λειτουργία) επιτρέπεται να γίνονται
μόνο από άτομα που είναι
εξουσιοδοτημένα και τα οποία έχουν
τα οποία έχουν ολοκληρώσει με
επιτυχία τεχνική ή εμπειροτεχνική
εκπαίδευση για την εκάστοτε
δραστηριότητα, και έχουν λάβει
μέρος σε ειδικές αναγνωρισμένες
επιμορφώσεις από την εκάστοτε
αρμόδια υπηρεσία. Εδώ εντάσσονται
κυρίως οι ειδικευμένοι τεχνικοί
εγκαταστάσεων θέρμανσης, οι
ειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι και οι
ειδικευμένοι τεχνικοί εγκαταστάσεων
ψύξης και κλιματισμού, οι οποίοι
λόγω της τεχνικής τους εκπαίδευσης
και της επαγγελματικής τους
εμπειρίας έχουν πείρα με τη σωστή
εγκατάσταση και συντήρηση
συστημάτων θέρμανσης,
εγκαταστάσεων πετρελαίου και
αερίου, καθώς και μπόιλερ ζεστού
νερού.

▪ Ο θερμαντήρας επιτρέπεται να
λειτουργεί μόνο σε άριστη
κατάσταση με κλειστό κάλυμμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη συμμόρφωση με τις παρακάτω
οδηγίες ασφάλειας μπορεί να οδηγήσει
σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
▪ Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να

χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας
από 8 ετών και άνω καθώς και από
άτομα με περιορισμένες φυσικές,
αισθητικές ή πνευματικές
δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή/
και γνώσεων, μόνον εφόσον υπάρχει
ανάλογη εποπτεία από έναν
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή
αν έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με
την ασφαλή χρήση της συσκευής και
έχουν γίνει κατανοητοί οι σχετικοί
κίνδυνοι. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται
να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση από
τον χρήστη δεν πρέπει να
διενεργούνται από παιδιά χωρίς
εποπτεία.

▪ Η σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου
πρέπει να δημιουργείται σύμφωνα
με το IEC 60335-1 μέσω μιας
διάταξης αποσύνδεσης, η οποία
διαθέτει μια αποσύνδεση για κάθε
πόλο με ένα πλάτος ανοίγματος της
επαφής ανάλογα με τις
προϋποθέσεις της κατηγορίας
υπέρτασης III για την πλήρη
αποσύνδεση.

▪ Όλες οι ηλεκτροτεχνικές εργασίες
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο
από ηλεκτροτεχνικά καταρτισμένο
τεχνικό προσωπικό και σύμφωνα με
τους τοπικούς και εθνικούς
κανονισμούς, καθώς και τις οδηγίες
του παρόντος εγχειριδίου.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ένα
κατάλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα.
Η ανεπαρκής φέρουσα ικανότητα
του ηλεκτρικού κυκλώματος ή η
δημιουργία συνδέσεων με
εσφαλμένο τρόπο μπορούν να
προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
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1.1.1

1.1.2 Σημασία των προειδοποιητικών
ενδείξεων και των συμβόλων

Στο παρόν εγχειρίδιο έχουν συστηματοποιηθεί οι υποδείξεις
προειδοποίησης σχετικά με το μέγεθος του κινδύνου και την
πιθανότητα εμφάνισης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδεικνύει άμεσο κίνδυνο.

Η παράβλεψη της προειδοποίησης συνεπάγεται σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει πιθανή επικίνδυνη κατάσταση

Η παράβλεψη της προειδοποίησης μπορεί να συνεπάγεται
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει πιθανή επιβλαβή κατάσταση

Η παράβλεψη της προειδοποίησης μπορεί να συνεπάγεται
υλικές και περιβαλλοντικές ζημίες και ελαφριούς
τραυματισμούς.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές προς τον χρήστη
και συγκεκριμένα χρήσιμες πληροφορίες, δεν αποτελεί
ωστόσο προειδοποίηση για κίνδυνο

Ειδικά προειδοποιητικά σύμβολα
Ορισμένοι τύποι κινδύνων υποδεικνύονται με συγκεκριμένα
σύμβολα.

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κίνδυνος εγκαύματος

Γενική απεικόνιση
1 Οι οδηγίες χειρισμού περιγράφονται ως λίστα. Οι χειρισμοί, των

οποίων η σειρά πρέπει να τηρείται αυστηρά, εμφανίζονται
αριθμημένοι.
è Τα αποτελέσματα των χειρισμών εμφανίζονται με ένα βέλος.

[Operating mode]: Οι παράμετροι παρουσιάζονται μέσα σε αγκύλες.

[→ Main Menu]: Η θέση των μενού και των λειτουργιών
παρουσιάζεται με αγκύλες και →.

1.2 Οδηγίες ασφαλείας για τη
συναρμολόγηση και τη λειτουργία

1.2.1 Γενικά
▪ Σε εκάστοτε εργασίες σε συσκευές, οι οποίες υπερβαίνουν τον

χειρισμό του συστήματος ρύθμισης, πρέπει να τηρηθούν τα
στοιχεία στα συνοδευτικά έγγραφα, κυρίως οι υποδείξεις
ασφαλείας.

Αποφυγή κινδύνων
Το Daikin Altherma EHS(X/H) κατασκευάζεται με την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας και σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες τεχνικές
προδιαγραφές. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, ωστόσο,
μπορεί να ενέχει σοβαρούς ή και θανάσιμους κινδύνους όπως και
τον κίνδυνο υλικών ζημιών.

Για την αποφυγή κινδύνων, η λειτουργία του Daikin Altherma EHS(X/
H) επιτρέπεται μόνο:

▪ σύμφωνα με τις οδηγίες και σε άριστη κατάσταση,

▪ σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας και προφύλαξης από
κινδύνους.

Για να τηρηθούν οι παραπάνω συνθήκες θα πρέπει να έχετε
διαβάσει και να εφαρμόσετε το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου
και όλων των συνοδευτικών εγγράφων, τις προδιαγραφές πρόληψης
ατυχημάτων, καθώς και τους αναγνωρισμένους κανόνες τεχνικής
ασφάλειας και υγιεινής.

Παρουσίαση ενδείξεων του συστήματος ελέγχου του RoCon+
Ορισμένες ενδείξεις στην οθόνη ή ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται
να αποκλίνουν από τις αντίστοιχες απεικονίσεις σε αυτό το εγχειρίδιο
οδηγιών αναλόγως των παραλλαγών που διατίθενται σε κάθε χώρα
ή των παραλλαγών εξοπλισμού του Daikin Altherma EHS(X/H) ή/και
της κατάστασης του χρήστη που έχει συνδεθεί στο σύστημα
ρύθμισης.

1.2.2 Προβλεπόμενη χρήση

Το σύστημα ρύθμισης RoCon+ HP επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
αποκλειστικά και μόνο σε αντλίες θερμότητας Daikin Altherma
EHS(X/H), οι οποίες είναι εγκεκριμένες για το σύστημα ρύθμισης. Το
σύστημα ρύθμισης RoCon+ HP επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο
σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή μη συμμόρφωση θεωρείται ότι
αντιβαίνει στις οδηγίες χρήσης. Την ευθύνη για τυχόν προκύπτουσες
βλάβες/φθορές αναλαμβάνει ο φορέας εκμετάλλευσης.

Σε εκάστοτε εργασίες σε συσκευές, οι οποίες υπερβαίνουν τον
χειρισμό του συστήματος ρύθμισης, πρέπει να τηρηθούν τα στοιχεία
στα συνοδευτικά έγγραφα, κυρίως οι υποδείξεις ασφαλείας.

Υλικό τεκμηρίωσης
Η τεχνική τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στον παραδοτέο
εξοπλισμό αποτελεί μέρος της συσκευής. Πρέπει να είναι
τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατές από τον φορέα
εκμετάλλευσης ή το εξειδικευμένο προσωπικό οποιαδήποτε στιγμή.
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2 Περιγραφή προϊόντος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σύστημα ρύθμισης RoCon+ HP αποτελεί συστατικό
μέρος του Daikin Altherma EHS(X/H).

Αποτελείται από την πλακέτα πίνακα RoCon BM2C, στην
οποία είναι συνδεδεμένοι οι ενεργοποιητές, οι αισθητήρες,
καθώς και περαιτέρω εξαρτήματα του συστήματος
ρύθμισης και από το πεδίο χειρισμού RoCon+ B1.

Σε αυτό το εγχειρίδιο διευκρινίζονται μόνο οι λειτουργίες και
οι δυνατότητες ρύθμισης του συστήματος ρύθμισης.
Μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά
με τον πίνακα λέβητα και άλλα εξαρτήματα συσκευής στα
συνοδευτικά έγγραφα.

Το ηλεκτρονικό ψηφιακό σύστημα ρύθμισης ρυθμίζει αυτόματα,
ανάλογα με τον θερμαντήρα, όλες τις ρυθμίσεις θέρμανσης και
ζεστού νερού για ένα άμεσο κύκλωμα θέρμανσης, ένα κύκλωμα
πλήρωσης μπόιλερ και για επιπλέον κυκλώματα θέρμανσης μέσω
προαιρετικά συνδεόμενων μονάδων μείκτη.

Αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση ασφάλειας του Daikin Altherma
EHS(X/H). Με αυτόν τον τρόπο π.χ. σε περίπτωση έλλειψης νερού,
σε μη επιτρεπτές ή απροσδιόριστες καταστάσεις λειτουργίας,
πραγματοποιείται απενεργοποίηση ασφαλείας. Ένα σχετικό μήνυμα
σφάλματος παρουσιάζει στον χρήστη όλες τις πληροφορίες για την
αιτία της βλάβης.

Όλες οι ρυθμίσεις λειτουργιών για το Daikin Altherma EHS(X/H) και
τις προαιρετικές συσκευές RoCon που είναι συνδεδεμένες μέσω του
διαύλου δεδομένων εκτελούνται με τα στοιχεία χειρισμού του
ενσωματωμένου πεδίου χειρισμού RoCon+ B1 και εμφανίζονται
στην έγχρωμη οθόνη κειμένου με οπίσθιο φωτισμό.

Στο Daikin Altherma EHS(X/H) μπορούν να συνδεθούν μέσω του
διαύλου δεδομένων συστήματος ρύθμισης οι εξής πρόσθετες
προαιρετικές συσκευές:

▪ Ρυθμιστής χώρου EHS157034

▪ Μονάδα μείκτη EHS157068

Επιπλέον το σύστημα ρύθμισης RoCon+ HP διαθέτει μια λειτουργία
προστασίας από παγετό για το άμεσο κύκλωμα θέρμανσης και το
κύκλωμα πλήρωσης μπόιλερ, καθώς και αυτόματη λειτουργία για
υποστήριξη θέρμανσης (σύνδεση επιπλέον πηγής θερμότητας όπως
π.χ. λέβητας ξύλου, ηλιακή εγκατάσταση).

Μέσω της επαφής μεταγωγής AUX χωρίς δυναμικό είναι δυνατή η
εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών ελέγχου σε συνδυασμό με
εξωτερικές συσκευές (αίτημα εξωτερικού θερμαντήρα, εναλλαγή σε
δυαδική λειτουργία, εξωτερική ένδειξη κατάστασης κτλ.).

Επίσης διατίθενται πολλές είσοδοι για την αξιολόγηση εξωτερικών
επαφών ελέγχου (εξωτερική εναλλαγή τρόπων λειτουργίας ή
απαίτηση θερμότητας, λειτουργίες Smart Grid και λειτουργίες
χαμηλής χρέωσης της επιχείρησης ηλεκτρισμού (1)).

Με τον προαιρετικό αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, ο οποίος
τοποθετείται στη βορινή πλευρά του κτιρίου, μπορεί να
βελτιστοποιηθεί επιπλέον το σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας
προσαγωγής σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες.

Μόλις η προαιρετική πύλη EHS157056 εγκατασταθεί και συνδεθεί
στο διαδίκτυο, μπορείτε να παρακολουθείτε και να χειρίζεστε άνετα
το Daikin Altherma EHS(X/H) μέσω τηλεχειρισμού με κινητά
τηλέφωνα (App).

Το σύστημα ρύθμισης RoCon+ HP περιλαμβάνει έναν ωρολογιακό
διακόπτη, μέσω του οποίου μπορούν να ρυθμιστούν:

▪ 2 μεμονωμένα ρυθμιζόμενα προγράμματα χρόνου μεταγωγής (2)

για τη θέρμανση και την ψύξη χώρου  (άμεσο κύκλωμα
θέρμανσης),

▪ 2 μεμονωμένα ρυθμιζόμενα προγράμματα χρόνου μεταγωγής για
την παραγωγή ζεστού νερού και

▪ 1 μεμονωμένα ρυθμιζόμενο πρόγραμμα χρόνου μεταγωγής για
έναν προαιρετικό κυκλοφορητή.

Η πρώτη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης
περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης του Daikin Altherma
EHS(X/H).

Συγκεκριμένα σημεία μενού του συστήματος ρύθμισης RoCon+ HP
είναι προσβάσιμα μόνο για τον τεχνικό θέρμανσης. Διασφαλίστε
αυτό το μέτρο ασφαλείας, ώστε να μην επέλθουν ανεπιθύμητες
δυσλειτουργίες στη λειτουργία εγκατάστασης λόγω εσφαλμένων
ρυθμίσεων.

Όλες οι ρυθμίσεις για το αντιστοιχισμένο κύκλωμα θέρμανσης
μπορούν να πραγματοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως και στο
πεδίο χειρισμού. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία τερματικού
διατίθενται με εξαίρεση λίγων ειδικών λειτουργιών (π.χ. χειροκίνητη
λειτουργία) όλες οι δυνατότητες χειρισμού όπως και στο
ενσωματωμένο πεδίο χειρισμού.

Πραγματοποιείται χειρισμός μιας συνδεδεμένης μονάδας μείκτη
EHS157068 σύμφωνα με τη σχετική αντιστοιχία, καθώς και μέσω
του πεδίου χειρισμού RoCon+ B1 ή/και της μονάδας χώρου
EHS157034.

(1) Η επιχείρηση ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) αποστέλλει σήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης του ηλεκτρικού
δικτύου και επηρεάζουν την τιμή του ρεύματος και τη διαθεσιμότητα.

(2) Χρήση των προγραμμάτων χρόνου μεταγωγής για την ψύξη χώρου μόνο σε συνδυασμό με συνδεδεμένο θερμοστάτη χώρου



3 Χειρισμός

Οδηγίες λειτουργίας 

6
RoCon+ HP 
RoCon+ HP 

008.1444230_00 – 07/2018 – EL

3 Χειρισμός

3.1 Γενικά
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Η επαφή ηλεκτρικών εξαρτημάτων με νερό μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία καθώς και θανάσιμους
τραυματισμούς και εγκαύματα.

▪ Οι ενδείξεις και τα πλήκτρα του συστήματος ρύθμισης
προστατεύουν από την επίδραση της υγρασίας.

▪ Για τον καθαρισμό του συστήματος ρύθμισης
χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί από βαμβακερό
ύφασμα. Η χρήση διαβρωτικών μέσων καθαρισμού και
άλλων υγρών μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη
συσκευή ή ηλεκτροπληξία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Daikin Altherma EHS(X/H) επιτυγχάνει μέγιστη
εκμετάλλευση της ενέργειας στις χαμηλότερες δυνατές
ονομαστικές θερμοκρασίες επιστροφής και ζεστού νερού.

Αν σε ονομαστικές θερμοκρασίες προσαγωγής άνω των
50 °C συνδεθεί εξωτερικός θερμαντήρας (π.χ. ο
προαιρετικός εφεδρικός θερμαντήρας), ο βαθμός
απόδοσης (COP) του Daikin Altherma EHS(X/H) μπορεί να
μειωθεί (αναλόγως της εξωτερικής θερμοκρασίας).

3.2 Οθόνη και στοιχεία χειρισμού

1

2

3

Εικόνα 3-1 RoCon+ HP Οθόνη και στοιχεία χειρισμού

Θέση Περιγραφή
1 Ένδειξη κατάστασης
2 Οθόνη
3 Περιστροφικό πλήκτρο

Πίν. 3-1 RoCon+ HP Οθόνη και στοιχεία χειρισμού

3.2.1 Ένδειξη κατάστασης
Οι λυχνίες LED της ένδειξης κατάστασης ανάβουν ή αναβοσβήνουν
και έτσι δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής.

LED Λειτουργία Περιγραφή
Αναβοσβήνει με
μπλε χρώμα

Ετοιμότητα Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Ανάβει με μπλε
χρώμα

Λειτουργία Η συσκευή λειτουργεί.

Αναβοσβήνει με
κόκκινο χρώμα

Σφάλμα Έχει εμφανιστεί ένα σφάλμα. Για
περισσότερες λεπτομέρειες
βλέπε Κεφ. 8.

Πίν. 3-2 Ένδειξη κατάστασης

3.2.2 Οθόνη
Στην κανονική λειτουργία η οθόνη είναι απενεργοποιημένη (τελείως
σκοτεινή). Η δραστηριότητα της εγκατάστασης εμφανίζεται μέσω της
ένδειξης κατάστασης. Οποιαδήποτε ενεργοποίηση του
περιστροφικού πλήκτρου (περιστροφή, πάτημα ή παρατεταμένο
πάτημα) εκκινεί την οθόνη με την αρχική οθόνη.

Αν είναι ενεργή η αρχική οθόνη και για 60 δευτερόλεπτα δεν υπάρξει
είσοδος από τον χρήστη, απενεργοποιείται η οθόνη. Αν σε
οποιοδήποτε άλλο σημείο στο μενού δεν υπάρξει είσοδος από τον
χρήστη για 120 δευτερόλεπτα, πραγματοποιείται μετάβαση στην
αρχική οθόνη.

3.2.3 Περιστροφικό πλήκτρο

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αγγίζετε ποτέ τα στοιχεία χειρισμού του συστήματος
ρύθμισης με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα. Μπορεί να
προκληθούν βλάβες και δυσλειτουργίες στο σύστημα
ρύθμισης.

Υπάρχει η δυνατότητα πλοήγησης στα εκάστοτε επίπεδα μέσω του
περιστροφικού πλήκτρου, δυνατότητα επιλογής και αλλαγής της
τιμής ρύθμισης και αποθήκευση αυτής της αλλαγής με ένα σύντομο
πάτημα πλήκτρου.

Ενέργεια Αποτέλεσμα
Περιστροφή Επιλογή μενού, επιλογή ρύθμισης, εφαρμογή

ρύθμισης
Πάτημα Επιβεβαιώστε την επιλογή, αποθηκεύστε τη

ρύθμιση και πραγματοποιήστε τη λειτουργία.

Πάτημα για 2
δευτ.

Έξοδος από μενού

Πίν. 3-3 Λειτουργία του περιστροφικού πλήκτρου

3.2.4 Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη δίνει μια γενική εικόνα σχετικά με την τρέχουσα
κατάσταση λειτουργίας της εγκατάστασης. Από την αρχική οθόνη
οποιαδήποτε ενεργοποίηση του περιστροφικού πλήκτρου
(περιστροφή, πάτημα ή παρατεταμένο πάτημα) οδηγεί στο κύριο
μενού.
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1

2 8

10

11

12

13

6

954

3 7

Εικόνα 3-2 Θέση ένδειξης στην αρχική οθόνη

Θέση Σύμβολο Ερμηνεία
1 Ημερομηνία και ώρα
2 Μήνυμα σφάλματος

3 Μόνο με συνδεδεμένη συσκευή χώρου:
Θερμοκρασία χώρου

4 Θερμοκρασία ζεστού νερού

5 Θερμοκρασία προσαγωγής ενδοδαπέδιας
θέρμανσης

Θερμοκρασία προσαγωγής θέρμανσης
θερμοπομπού

Θερμοκρασία προσαγωγής θέρμανσης καλοριφέρ

6 Εξωτερική θερμοκρασία
7 Πίεση στο κύκλωμα θέρμανσης
8 Δοχείο μπόιλερ χωρίς ράβδο θέρμανσης

Δοχείο μπόιλερ με συνδεδεμένη ράβδο
θέρμανσης (Off)

Δοχείο μπόιλερ με συνδεδεμένη ράβδο
θέρμανσης (On)

Θέση Σύμβολο Ερμηνεία
9 Δεν αναγνωρίζεται εξωτερική μονάδα

Υπάρχει εξωτερική μονάδα, συμπιεστής Off

Υπάρχει εξωτερική μονάδα, συμπιεστής On

10 Τρόπος λειτουργίας: Standby

Τρόπος λειτουργίας: Reducing

Τρόπος λειτουργίας: Heating

Τρόπος λειτουργίας: Ψύξη

Τρόπος λειτουργίας: Summer

Τρόπος λειτουργίας: Automatic 1

Τρόπος λειτουργίας: Automatic 2

11 Ειδικό πρόγραμμα: Party

Ειδικό πρόγραμμα: Away

Ειδικό πρόγραμμα: Vacation

Ειδικό πρόγραμμα: Holiday

Ειδικό πρόγραμμα: 1x Hot Water

Ειδικό πρόγραμμα: Screed

Ειδικό πρόγραμμα: Εξαερισμός

12 Αθόρυβη λειτουργία On
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Θέση Σύμβολο Ερμηνεία
13 Τρόπος λειτουργίας: Θέρμανση

Τρόπος λειτουργίας: Ψύξη

Τρόπος λειτουργίας: Ζεστό νερό

Τρόπος λειτουργίας: Αποπάγωση

Τρόπος λειτουργίας: Κανένα αίτημα

Πίν. 3-4 Σύμβολα οθόνης στην αρχική οθόνη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν το τοπικό πεδίο χειρισμού χρησιμοποιείται ως
τηλεχειρισμός για μια μονάδα μείκτη, αλλάζει τόσο η
αρχική οθόνη όσο και η δομή του μενού (βλέπε Κεφ. 9).

3.3 Πλάνο χειρισμού
Το πλάνο χειρισμού του συστήματος ελέγχου επιτρέπει τη γρήγορη
πλοήγηση στο μενού, τη συνοπτική εμφάνιση πληροφοριών και την
άνετη επιλογή παραμέτρων και ρύθμιση ονομαστικών τιμών και
προγραμμάτων.

Τα βασικά στοιχεία του πλάνου χειρισμού παρουσιάζονται
λεπτομερώς στη συνέχεια με τη βοήθεια παραδειγμάτων. Ο
χειρισμός ειδικών λειτουργιών ακολουθεί την ίδια αρχή και
περιγράφεται, όταν χρειάζεται, στις αντίστοιχες ενότητες στο Κεφ. 4.

3.3.1 Πλοήγηση στο μενού
Από την αρχική οθόνη οποιαδήποτε ενεργοποίηση του
περιστροφικού πλήκτρου (περιστροφή, πάτημα ή παρατεταμένο
πάτημα) οδηγεί στο κύριο μενού. Η άποψη του μενού αποτελείται
από μια επάνω περιοχή για τα εικονίδια των διαφόρων υπομενού
καθώς και την κάτω μπάρα μενού. Στην μπάρα μενού εμφανίζεται το
πλήκτρο επιστροφής και το πλήκτρο βοήθειας. Περιστρέφοντας το
περιστροφικό πλήκτρο μπορεί κανείς να μετακινηθεί μεταξύ των
διαφόρων εικονιδίων (συμπεριλαμβανομένων των εικονιδίων της
μπάρας μενού). Μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τα μενού πολλαπλών
σελίδων από το βέλος αλλαγής σελίδας. Περιστρέφοντας το
περιστροφικό πλήκτρο μετακινείται κανείς μεταξύ των εικονιδίων
μενού στις διαφορετικές σελίδες του μενού.

1 5432
Εικόνα 3-3 Παράδειγμα: Στοιχεία σε μενού δύο σελίδων

Θέση Περιγραφή
1 Εικονίδιο επιστροφής
2 Μπάρα μενού
3 Εικονίδιο μενού
4 Βέλος αλλαγής σελίδας (σε μενού πολλαπλών σελίδων)
5 Εικονίδιο βοήθειας

Πίν. 3-5 Στοιχεία στην απεικόνιση του μενού

Παράδειγμα: Μεταβείτε στο μενού "Statistic" [→ Main Menu]:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι το
εικονίδιο "Statistic" (στη δεύτερη σελίδα μενού) να εμφανίζεται με
μπλε χρώμα.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Γίνεται κλήση του υπομενού "Statistic"

3.3.2 Λειτουργία βοήθειας
Για κάθε εικονίδιο του μενού υπάρχει διαθέσιμο ένα κείμενο
βοήθειας.

Εικόνα 3-4 Λειτουργία βοήθειας

Παράδειγμα: Καλέστε το κείμενο βοήθειας για το μενού "Hot water"
και τερματίστε πάλι τη λειτουργία βοήθειας [→ Main Menu → User]:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι το
εικονίδιο βοήθειας στην μπάρα του μενού να εμφανίζεται με
μπλε χρώμα.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Ενεργοποιείται η λειτουργία βοήθειας, εμφανίζεται το

σύμβολο "?" στο τελευταίο εικονίδιο μενού.

3 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο αριστερόστροφα, μέχρι
να εμφανιστεί το σύμβολο "?" στο εικονίδιο "Hot water".

4 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Εμφανίζεται το κείμενο βοήθειας για το μενού "Hot water".

5 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Γίνεται έξοδος από το επίπεδο του κειμένου βοήθειας.

6 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι το
εικονίδιο βοήθειας στην μπάρα του μενού να εμφανίζεται με
μπλε χρώμα.

7 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η λειτουργία βοήθειας τερματίζεται.
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3.3.3 Πλοήγηση σε λίστες και επιλογή
καταχωρίσεων λιστών

Οι λίστες υπάρχουν ως καθαρές λίστες πληροφοριών ή χρησιμεύουν
για την επιλογή μιας καταχώρισης λίστας. Περιστρέφοντας το
περιστροφικό πλήκτρο γίνεται εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων
καταχωρίσεων λιστών. Μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τις λίστες
πολλαπλών σελίδων από το βέλος αλλαγής σελίδας.
Περιστρέφοντας το περιστροφικό πλήκτρο γίνεται εναλλαγή μεταξύ
των καταχωρίσεων λιστών των διαφορετικών σελίδων.

Σε λίστες επιλογής η τρέχουσα επιλεγμένη καταχώριση λίστας
εμφανίζεται με ένα σημείο επιλογής. Με το "OK" μπορεί να επιλεγεί
μια άλλη καταχώριση λίστας. Τότε αποθηκεύεται η αντίστοιχη
ρύθμιση και γίνεται έξοδος από τη λίστα.

Εικόνα 3-5 Λίστα με επιλεγμένη καταχώριση λίστας

Παράδειγμα: Θέστε τον τρόπο λειτουργίας σε "Ψύξη" [→ Main
Menu → Mode]

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι η
καταχώριση λίστας "Ψύξη" να εμφανίζεται με μπλε χρώμα.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Εμφανίζεται ένα τικ στην καταχώριση λίστας "Ψύξη".

3 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο αριστερόστροφα, μέχρι
να εμφανιστεί με μπλε χρώμα το εικονίδιο επιστροφής.

4 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η ρύθμιση αποθηκεύεται και γίνεται έξοδος από το επίπεδο

ρύθμισης.

3.3.4 Ρύθμιση ονομαστικών τιμών
Η ονομαστική τιμή μιας παραμέτρου μπορεί να τροποποιηθεί στην
κλίμακα που παρουσιάζεται. Με το "OK" αποθηκεύεται η νέα τιμή.
Πιέζοντας παρατεταμένα το περιστροφικό πλήκτρο γίνεται έξοδος
από το επίπεδο ρύθμισης χωρίς αποθήκευση. Για κάποιες
παραμέτρους εκτός από τις τιμές στην κλίμακα υπάρχει και η
ρύθμιση "Off". Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επιλεγεί περιστρέφοντας
το περιστροφικό πλήκτρο αριστερόστροφα, αφού επιτευχθεί η
ελάχιστη τιμή της κλίμακας.

1 432
Εικόνα 3-6 Απεικόνιση της ρύθμισης παραμέτρου

Θέση Περιγραφή
1 Ελάχιστη τιμή
2 Τυπική τιμή
3 Τρέχουσα επιλεγμένη τιμή
4 Μέγιστη τιμή

Πίν. 3-6 Στοιχεία στην απεικόνιση της ρύθμισης παραμέτρου

Παράδειγμα: Θέστε την παράμετρο [Room temperature setpoint 1]
στους 22 °C [→ Main Menu → User → Room → Room temperature
setpoint 1]:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανίζεται 22 °C.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η ρύθμιση αποθηκεύεται και γίνεται έξοδος από το επίπεδο

ρύθμισης.

3.3.5 Ρύθμιση ωρών
Για τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας ή των χρονικών προγραμμάτων
"Party" και "Absence", χρησιμοποιείται η λειτουργία ρολογιού.

Εικόνα 3-7 Ρύθμιση ωρών

Παράδειγμα: Ρυθμίστε την ώρα σε 16:04 [→ Main Menu → Settings
→ Display→ Time]:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι ο
κύκλος να εμφανίζεται με μπλε χρώμα.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Ο ωροδείκτης εμφανίζεται με μπλε χρώμα.
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3 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανίζεται 16:00.

4 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Ο λεπτοδείκτης εμφανίζεται με μπλε χρώμα.

5 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανίζεται 16:04.

6 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Το εικονίδιο επιβεβαίωσης στην μπάρα μενού εμφανίζεται με

μπλε χρώμα.

7 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η ρύθμιση αποθηκεύεται και γίνεται έξοδος από το επίπεδο

ρύθμισης.

3.3.6 Λειτουργία ημερολογίου
Για τη ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας ή των χρονικών
προγραμμάτων [Vacation] και [Holiday], χρησιμοποιείται η
λειτουργία ημερολογίου. Για τα χρονικά προγράμματα η λειτουργία
ημερολογίου επιτρέπει την επιλογή ενός χρονικού διαστήματος.

Εικόνα 3-8 Ρύθμιση χρονικού διαστήματος με τη λειτουργία
ημερολογίου

Παράδειγμα: Ρυθμίστε το χρονικό πρόγραμμα [Vacation] από
25 Αυγούστου 2018 - 02 Σεπτεμβρίου 2018 [→ Main Menu → Time
program → Vacation]:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι η
επιλογή μήνα να βρίσκεται στο Aug 2018.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η 1η Αυγούστου εμφανίζεται με μπλε περίγραμμα.

Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε περίγραμμα η ημερομηνία 25 Αυγούστου.

1 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η 25 Αυγούστου εμφανίζεται με γκρι επισήμανση.

2 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε περίγραμμα η ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου.

3 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η ρύθμιση αποθηκεύεται και γίνεται έξοδος από το επίπεδο

ρύθμισης.

Όταν ρυθμιστεί ένα νέο χρονικό διάστημα διακοπών διαγράφεται
αυτόματα το χρονικό διάστημα διακοπών που είχε ρυθμιστεί
προηγουμένως. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει και επαναφορά της
ρύθμισης διακοπών.

Παράδειγμα: Επαναφορά ρύθμισης διακοπών [→ Main Menu
→ Time program → Vacation]:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα η επιλογή μήνα.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η τελευταία επιλεγμένη ημέρα διακοπών εμφανίζεται με

μπλε περίγραμμα.

3 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο αριστερόστροφα, μέχρι
να εμφανίζονται όλες οι ημέρες με λευκό χρώμα.

4 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Γίνεται επαναφορά της ρύθμισης διακοπών και έξοδος από

το επίπεδο ρύθμισης.

3.3.7 Ρύθμιση χρονικών προγραμμάτων
Για τη ρύθμιση μόνιμων χρονικών προγραμμάτων (βλέπε Κεφ.
4.3.2), χρησιμοποιείται η λειτουργία χρονικού προγράμματος. Αυτή
επιτρέπει τη ρύθμιση 3 κύκλων μεταγωγής με βάση την ημέρα. Η
καταχώριση μπορεί να γίνεται χωριστά για κάθε μεμονωμένη ημέρα
της εβδομάδας ή τις ενότητες "Δευτέρα έως Παρασκευή", "Σάββατο
έως Κυριακή" και "Δευτέρα έως Κυριακή". Οι επιλεγμένοι κύκλοι
μεταγωγής εμφανίζονται με γκρι επισήμανση στο επίπεδο
επισκόπησης του εκάστοτε προγράμματος (Εικόνα 3-9).

Χρονικό διάστημα Κύκλος μεταγωγής
Μεμονωμένη ημέρα της
εβδομάδας (Δευτέρα, Τρίτη …)

1. 06:00 έως 22:00

2. xx:xx έως xx:xx

3. xx:xx έως xx:xx
Εργάσιμη εβδομάδα
(Δευτέρα έως Παρασκευή)

1. 06:00 έως 22:00

2. xx:xx έως xx:xx

3. xx:xx έως xx:xx
Σαββατοκύριακο
(Σάββατο έως Κυριακή)

1. 06:00 έως 22:00

2. xx:xx έως xx:xx

3. xx:xx έως xx:xx
Ολόκληρη η εβδομάδα
(Δευτέρα έως Κυριακή)

1. 06:00 έως 22:00

2. xx:xx έως xx:xx

3. xx:xx έως xx:xx

Πίν. 3-7 Δομή των μόνιμων χρονικών προγραμμάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ρυθμίσεις χρόνου για έναν κύκλο μεταγωγής σε ένα
πρόγραμμα ημερών εβδομάδας ή ομάδας μπορούν,
επίσης, να αποθηκευτούν και για άλλα χρονικά
διαστήματα, εφόσον αυτά αφορούν τις ίδιες ήμερες
εβδομάδας.

▪ Για τη μεμονωμένη ημέρα εβδομάδας,"Δευτέρα" ο
χρόνος έναρξης αλλάζει στον πρώτο κύκλο μεταγωγής
από τις 06:00 στις 05:00. Στο χρονικό διάστημα
"Δευτέρα έως Παρασκευή" και "Δευτέρα έως Κυριακή" ο
πρώτος κύκλος μεταγωγής αλλάζει αυτόματα από τις
06:00 στις 05:00.

Εικόνα 3-9 Λειτουργία χρονικού προγράμματος με επίπεδο
επισκόπησης (αριστερά) και επίπεδο ρύθμισης (δεξιά)
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Παράδειγμα: Για το πρόγραμμα [Heating circuit automatic 1]
ρυθμίστε τους κύκλους μεταγωγής 1 και 2 για Δευτέρα έως
Παρασκευή [→ Main Menu → Time program → Automatic 1]:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το εικονίδιο ρύθμισης.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η ένδειξη αλλάζει σε επίπεδο ρύθμισης με επιλογή χρονικού

διαστήματος που αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

3 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανίζεται το επιθυμητό χρονικό διάστημα.

4 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η ένδειξη αλλάζει σε παράθυρο καταχώρισης για τον χρόνο

έναρξης του πρώτου κύκλου μεταγωγής.

5 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Το παράθυρο καταχώρισης για τον χρόνο έναρξης του

πρώτου κύκλου μεταγωγής αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

6 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανίζεται ο επιθυμητός χρόνος έναρξης.

7 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η ένδειξη αλλάζει σε παράθυρο καταχώρισης για τον χρόνο

λήξης του πρώτου κύκλου μεταγωγής.

8 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανίζεται ο επιθυμητός χρόνος λήξης.

9 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η ένδειξη αλλάζει σε παράθυρο καταχώρισης για τον χρόνο

έναρξης του δεύτερου κύκλου μεταγωγής.

10 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανίζεται ο επιθυμητός χρόνος έναρξης.

11 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η ένδειξη αλλάζει σε παράθυρο καταχώρισης για τον χρόνο

λήξης του δεύτερου κύκλου μεταγωγής.

12 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Το παράθυρο καταχώρισης για τον χρόνο έναρξης του

δεύτερου κύκλου μεταγωγής αναβοσβήνει με μπλε χρώμα

13 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανίζεται ο επιθυμητός χρόνος λήξης.

14 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η ένδειξη αλλάζει σε παράθυρο καταχώρισης για τον χρόνο

έναρξης του τρίτου κύκλου μεταγωγής.

15 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το εικονίδιο επιβεβαίωσης.
è Η ένδειξη αλλάζει στο εικονίδιο επιβεβαίωσης.

16 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Ο προγραμματισμός αποθηκεύεται.

17 Πιέστε παρατεταμένα το περιστροφικό πλήκτρο ("Επιστροφή").
è -Γίνεται έξοδος από το επίπεδο ρύθμισης. Οι επιλεγμένοι

κύκλοι μεταγωγής εμφανίζονται με γκρι επισήμανση.

18 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο αριστερόστροφα, μέχρι
να εμφανιστεί με μπλε χρώμα το εικονίδιο επιστροφής.

19 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Γίνεται έξοδος από το μενού

3.3.8 Εξωτερικός χειρισμός
Εκτός από τον χειρισμό μέσω του ενσωματωμένου συστήματος
ελέγχου RoCon+ HP μπορεί να γίνει ρύθμιση και χειρισμός της
εγκατάστασης και μέσω εξωτερικών συσκευών.

Χειρισμός μέσω του διαδικτύου
Μέσω τις προαιρετικής πύλης (EHS157056) το σύστημα ρύθμισης
RoCon+ HP μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο
είναι δυνατός ο τηλεχειρισμός του RoCon+ HP με κινητό τηλέφωνο
(μέσω εφαρμογής).

Χειρισμός μέσω της μονάδας χώρου
Ο χειρισμός μπορεί να γίνει επίσης και μέσω του προαιρετικού
ρυθμιστή χώρου EHS157034. Προσέξτε εδώ τις οδηγίες χειρισμού
που συνοδεύουν τη συσκευή.



4 Λειτουργία

Οδηγίες λειτουργίας 

12
RoCon+ HP 
RoCon+ HP 

008.1444230_00 – 07/2018 – EL

4 Λειτουργία
Η εγκατάσταση ρυθμίζει εντελώς αυτόματα σύμφωνα με τις
ρυθμισμένες προδιαγραφές στο σύστημα ελέγχου RoCon+ HP τη
λειτουργία της θέρμανσης χώρου, της ψύξης χώρου και την
παραγωγή ζεστού νερού για τα είδη υγιεινής. Παρακάτω
περιγράφονται οι λειτουργίες που μπορούν να επηρεάσουν τη
λειτουργία της εγκατάστασης.

Κάποιες από τις λειτουργίες και τις παραμέτρους που περιγράφονται
είναι περιορισμένες λόγω δικαιωμάτων πρόσβασης και μπορούν να
ρυθμιστούν μόνο από τον τεχνικό θέρμανσης (βλέπε Κεφ. 4.5.1).

4.1 Τρόπος λειτουργίας
[→ Main Menu → Mode]

Σε αυτό το μενού πραγματοποιείται η επιλογή του τρόπου
λειτουργίας με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσει η συσκευή. Ο
τρέχων τρόπος λειτουργίας επισημαίνεται μέσω ενός αντίστοιχου
συμβόλου στην αρχική οθόνη.

Τρόπος λειτουργίας Standby (Ετοιμότητα) 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η εγκατάσταση θέρμανσης δεν έχει προστασία από
παγετό, μπορεί να παγώσει σε περίπτωση ψύχους και να
υποστεί βλάβη.

▪ Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να εκκενώνεται από
την πλευρά του νερού όταν υπάρχει κίνδυνος για
παγετό.

▪ Αν δεν γίνει εκκένωση στην εγκατάσταση θέρμανσης, σε
περίπτωση παγετού πρέπει να εξασφαλίζεται η
τροφοδοσία ρεύματος και ο διακόπτης ισχύος να
παραμένει ενεργοποιημένος.

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας το Daikin Altherma EHS(X/H)
ρυθμίζεται σε λειτουργία ετοιμότητας. Η λειτουργία προστασίας από
παγετό παραμένει ενεργή. Αυτή η λειτουργία παραμένει ενεργή μόνο
όταν η εγκατάσταση συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο!

Όλοι οι ενσωματωμένοι ρυθμιστές στο σύστημα RoCon μέσω του
διαύλου CAN ενεργοποιούνται συνολικά, επίσης, στον τρόπο
λειτουργίας "Standby".

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στον τρόπο λειτουργίας [Standby] αποσυνδέεται η αντλία
νερού και ενδεχ. ο προαιρετικά συνδεδεμένος εφεδρικός
θερμαντήρας από την τροφοδοσία τάσης (λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας), όταν πληρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις:

▪ Ο αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας είναι
συνδεδεμένος και έχει παραμετροποιηθεί σωστά στη
ρύθμιση παραμέτρων της εγκατάστασης,

▪ η εξωτερική θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 8 °C,

▪ δεν υπάρχει κάποιο αίτημα θέρμανσης,

▪ η λειτουργία προστασίας από παγετό δεν είναι ενεργή
σε κανένα συνδεδεμένο κύκλωμα θέρμανσης και

▪ το Daikin Altherma EHS(X/H) έχει ενεργοποιηθεί εδώ και
τουλάχιστον 5 λεπτά.

Τρόπος λειτουργίας Reducing
Μειωμένη λειτουργία θέρμανσης (χαμηλότερη ονομαστική
θερμοκρασία χώρου) σύμφωνα με τη θερμοκρασία μείωσης που έχει
ρυθμιστεί στην παράμετρο [Room temperature reduced] (βλέπε Κεφ.
4.2).

Παραγωγή ζεστού νερού σύμφωνα με τις ρυθμισμένες ονομαστικές
θερμοκρασίες και τους κύκλους μεταγωγής στο χρονικό πρόγραμμα
ζεστού νερού [Hot water automatic 1] (βλέπε Κεφ. 4.2).

Τρόπος λειτουργίας Heating
Λειτουργία θέρμανσης και ψύξης σύμφωνα με την ονομαστική
θερμοκρασία χώρου που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο [Room
temperature setpoint 1] (βλέπε Κεφ. 4.2).

Ένας συνδεδεμένος αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας (σύστημα
ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής σύμφωνα με τις καιρικές
συνθήκες) ή ένας συνδεδεμένος ρυθμιστής χώρου επηρεάζουν,
επίσης, την ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής.

Παραγωγή ζεστού νερού σύμφωνα με τις ρυθμισμένες ονομαστικές
θερμοκρασίες και τους κύκλους μεταγωγής στο χρονικό πρόγραμμα
ζεστού νερού [Hot water automatic 1] (βλέπε Κεφ. 4.2).

Τρόπος λειτουργίας Summer
Πραγματοποιείται μόνο μία προετοιμασία ζεστού νερού σύμφωνα με
τις ρυθμισμένες ονομαστικές θερμοκρασίες και τους κύκλους
μεταγωγής στο χρονικό πρόγραμμα ζεστού νερού [Hot water
automatic 1] (βλέπε Κεφ. 4.2).

Όλοι οι ενσωματωμένοι ρυθμιστές στο σύστημα RoCon μέσω του
διαύλου CAN ενεργοποιούνται συνολικά, επίσης, στον τρόπο
λειτουργίας [Summer].

Τρόπος λειτουργίας Automatic 1 (χρονικό πρόγραμμα) 
Αυτόματη λειτουργία θέρμανσης και μείωσης σύμφωνα με τα μόνιμα
χρονικά προγράμματα (βλέπε Κεφ. 4.3):

▪ [Heating circuit automatic 1]

▪ [Hot water automatic 1]

Τρόπος λειτουργίας Automatic 2 (χρονικό πρόγραμμα) 
Αυτόματη λειτουργία θέρμανσης και μείωσης σύμφωνα με τα μόνιμα
χρονικά προγράμματα (βλέπε Κεφ. 4.3):

▪ [Heating circuit automatic 2]

▪ [Hot water automatic 2]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΕΠΑΦΉ ΜΕΤΑΓΩΓΉΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΕΝΑΛΛΑΓΉ ΤΡΌΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Μέσω μιας επαφής μεταγωγής χωρίς δυναμικό,
συνδεδεμένης στη σύνδεση J8 του Daikin Altherma
EHS(X/H) στους ακροδέκτες "EXT" και εξοπλισμένης με
αντίσταση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί αλλαγή από
μια εξωτερική συσκευή (π.χ. μόντεμ, ...). Βλέπε Πίν. 4-1.

Η λειτουργικότητα της επαφής μεταγωγής εξαρτάται από
την παράμετρο [Func. burner blocking contact]:

▪ [Func. burner blocking contact] = 0 (προεπιλεγμένη
ρύθμιση): Αξιολόγηση των τιμών αντίστασης.

▪ [Func. burner blocking contact] = 1: Αξιολόγηση ως
επαφή διακοπής καυστήρα. Με κλειστή επαφή
μεταγωγής εκχωρείται προτεραιότητα στον εξωτερικό
θερμαντήρα.

Τρόπος λειτουργίας Αντίσταση Ανοχή
Standby < 680 Ω ±5%
Heating 1200 Ω

Reducing 1800 Ω
Summer 2700 Ω

Automatic 2 4700 Ω
Automatic 2 8200 Ω

Πίν. 4-1 Τιμές αντίστασης για την αξιολόγηση του σήματος EXT
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αντιστάσεις που υπάρχουν στον Πίν. 4-1 λειτουργούν σε
πεδίο ανοχής 5%. Οι αντιστάσεις που βρίσκονται εκτός
αυτών των πεδίων ανοχής ερμηνεύονται ως ανοικτή
είσοδος. Ο θερμαντήρας επιστρέφει στον προηγούμενο
ενεργό τρόπο λειτουργίας.

Σε τιμές αντίστασης μεγαλύτερες της τιμής για το
"Automatic 2", δεν λαμβάνεται υπόψη η είσοδος.

Αν στο Daikin Altherma EHS(X/H) υπάρχουν συνδεδεμένες
περισσότερες επαφές μεταγωγής (π.χ. Smart Grid,
θερμοστάτης χώρου), οι συνδεδεμένες λειτουργίες μπορεί
να έχουν υψηλότερη προτεραιότητα από την εξωτερική
εναλλαγή τρόπου λειτουργίας. Ο τρόπος λειτουργίας που
ζητείται μέσω της επαφής μεταγωγής EXT ενδέχεται να
μην ενεργοποιείται ή να ενεργοποιείται αργότερα.

Εκτός από αυτούς τους τρόπους λειτουργίας διατίθενται διαφορετικά
προσωρινά χρονικά προγράμματα (βλέπε Πίν. 4-2), τα οποία
εκτελούνται με προτεραιότητα μετά την ενεργοποίηση.

Προσωρινό
πρόγραμμα
θέρμανσης

Ρύθμιση /
ενεργοποίηση στο
μενού

Υπόδειξη

Party Time Program Κεφ. 4.3
Away

Holiday
Vacation
Screed Configuration Κεφ. 4.5.7

Πίν. 4-2 Επισκόπηση προσωρινών χρονικών προγραμμάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν εκκινηθεί ένα προσωρινό χρονικό πρόγραμμα (Party,
Away, Holiday, Vacation, Screed) κατά τη διάρκεια του
επιλεγμένου τρόπου λειτουργίας, αυτό ρυθμίζεται κατά
προτεραιότητα μετά τις ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο
πρόγραμμα θέρμανσης.

4.2 User
[→ Main Menu → User]

Σε αυτό το μενού ρυθμίζονται για τον χρήστη οι πιο σημαντικές
ονομαστικές θερμοκρασίες και λειτουργίες.

4.2.1 Ρύθμιση ονομαστικής θερμοκρασίας
χώρου

[→ Main Menu → User → Room]

Σε αυτό το μενού καθορίζονται οι ονομαστικές θερμοκρασίες χώρου
στη λειτουργία θέρμανσης για τη θέρμανση χώρου. Οι διαθέσιμες
ονομαστικές τιμές (1-3) ανήκουν στον εκάστοτε κύκλο (1-3) των
χρονικών προγραμμάτων [Heating circuit automatic 1] και [Heating
circuit automatic 2].

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για αυτό το
μενού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.3.

4.2.2 Ρύθμιση μείωσης θερμοκρασίας χώρου
[→ Main Menu → User → Reduced]

Σε αυτό το μενού καθορίζεται η ονομαστική θερμοκρασία χώρου στη
λειτουργία μείωσης για τη θέρμανση χώρου. Η λειτουργία μείωσης
πραγματοποιείται μέσω του τρόπου λειτουργίας "Μείωση" ή μέσω
των χρονικών προγραμμάτων [Heating circuit automatic 1] και
[Heating circuit automatic 2].

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για αυτό το
μενού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.3.

4.2.3 Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου απουσίας
[→ Main Menu → User → Absence]

Σε αυτό το μενού καθορίζεται η ονομαστική θερμοκρασία χώρου στη
λειτουργία απουσίας για τη θέρμανση χώρου. Η λειτουργία απουσίας
πραγματοποιείται μέσω των χρονικών προγραμμάτων [Away] ή
[Vacation].

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για αυτό το
μενού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.3.

4.2.4 Ρύθμιση ονομαστικής θερμοκρασίας
ζεστού νερού

[→ Main Menu → User → Hot water]

Σε αυτό το μενού καθορίζονται οι ονομαστικές θερμοκρασίες ζεστού
νερού για τη λειτουργία παραγωγής ζεστού νερού. Οι διαθέσιμες
ονομαστικές τιμές (1-3) ανήκουν στον εκάστοτε κύκλο (1-3) των
χρονικών προγραμμάτων [Hot water automatic 1] και [Hot water
automatic 2].

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για αυτό το
μενού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.3.
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4.2.5 Μη προγραμματισμένη παραγωγή ζεστού
νερού

[→ Main Menu → User → 1x Load]

Ξεκινώντας αυτήν τη λειτουργία μπορεί να θερμανθεί το ζεστό νερό
στην ονομαστική θερμοκρασία [Hot water temp. setpoint 1] μέσα σε
ένα οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η θέρμανση πραγματοποιείται
κατά προτεραιότητα και είναι ανεξάρτητη από άλλα προγράμματα
θέρμανσης. Μετά το πέρας αυτής της προσωρινής λειτουργίας το
σύστημα ρύθμισης επιστρέφει στον προηγούμενο ενεργό τρόπο
λειτουργίας.

Πιθανές τιμές ρύθμισης για αυτό το μενού μπορείτε να βρείτε στο
Κεφ. 7.3.

4.3 Time Program
[→ Main Menu → Time program]

Για τον άνετο και μεμονωμένο έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου και
ζεστού νερού διατίθενται προς επιλογή διαφορετικά ελεύθερα
ρυθμιζόμενα μόνιμα χρονικά προγράμματα. Επιπλέον διατίθενται
προσωρινά χρονικά προγράμματα, τα οποία αναστέλλουν την ισχύ
των μόνιμων χρονικών προγραμμάτων ή του τρέχοντος
ρυθμισμένου τρόπου λειτουργίας για την περίοδο ισχύος τους.

4.3.1 Προσωρινά χρονικά προγράμματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορείτε να διακόψετε τα παρακάτω προσωρινά χρονικά
προγράμματα οποιαδήποτε στιγμή μέσω της χειροκίνητης
αλλαγής του τρόπου λειτουργίας.

Party
[→ Main Menu → Time program → Party]

Το πρόγραμμα εκτελείται από την ενεργοποίηση έως τη ρυθμισμένη
ώρα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα το κύκλωμα θέρμανσης
ρυθμίζεται στη θερμοκρασία που έχει οριστεί στην παράμετρο
[Room temperature setpoint 1]. Αν είναι ενεργά τα χρονικά
προγράμματα [Automatic 1] ή [Automatic 2], ο κύκλος θέρμανσης
παρατείνεται ή ξεκινά πρόωρα. Η παραγωγή ζεστού νερού δεν
επηρεάζεται.

Away
[→ Main Menu → Time program → Absence]

Το πρόγραμμα εκτελείται από την ενεργοποίηση έως τη ρυθμισμένη
ώρα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα το κύκλωμα θέρμανσης
ρυθμίζεται στην ονομαστική θερμοκρασία χώρου που έχει οριστεί
στην παράμετρο [Room temperature absence]. Η παραγωγή ζεστού
νερού δεν επηρεάζεται.

Vacation
[→ Main Menu → Time program → Vacation]

Με τη λειτουργία ημερολογίου μπορεί να καταχωρηθεί το χρονικό
διάστημα της απουσίας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα το κύκλωμα
θέρμανσης ρυθμίζεται διαρκώς (24 ώρες την ημέρα) στην

ονομαστική θερμοκρασία χώρου που έχει οριστεί στην παράμετρο
[Room temperature absence]. Αυτό το πρόγραμμα δεν ξεκινάει όταν
για τη ρυθμισμένη ημερομηνία έναρξης είναι ενεργός ο τρόπος
λειτουργίας [Standby].

Holiday
[→ Main Menu → Time program → Holiday]

Με τη λειτουργία ημερολογίου μπορεί να καταχωρηθεί το χρονικό
διάστημα της παρουσίας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ρυθμίζεται
αποκλειστικά σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για την "Κυριακή" στο
[Heating circuit automatic 1] και στο [Hot water automatic 1].

4.3.2 Σταθερά χρονικά προγράμματα
Για τα συνδεδεμένα κυκλώματα θέρμανσης και το κύκλωμα
πλήρωσης μπόιλερ τα χρονικά προγράμματα ρυθμίζουν τις
θερμοκρασίες κυκλώματος θέρμανσης και ζεστού νερού ή τους
χρόνους λειτουργίας του κυκλοφορητή σύμφωνα με τους
προκαθορισμένους κύκλους μεταγωγής. Οι κύκλοι μεταγωγής είναι
αποθηκευμένοι σε ώρες λειτουργίας για τις οποίες μπορούν να
ρυθμιστούν διαφορετικές ονομαστικές θερμοκρασίες.

Τα αποθηκευμένα χρονικά προγράμματα μπορούν να
τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή. Για καλύτερη επισκόπηση
συνιστάται η καταγραφή και η ασφαλής φύλαξη των
προγραμματισμένων κύκλων μεταγωγής (βλέπε Κεφ. 11.1).

Κύκλωμα θέρμανσης Αυτόματα 1 και 2
[→ Main Menu → Time program → HC auto 1 / HC auto 2]

Σε αυτά τα μενού μπορούν να παραμετροποιηθούν τα χρονικά
προγράμματα για το κύκλωμα θέρμανσης. Μπορούν να ρυθμιστούν
3 κύκλοι μεταγωγής ανά ημέρα, στους οποίους αντιστοιχούν οι
παράμετροι [Room temperature setpoint 1/2/3]. Έξω από τους
κύκλους μεταγωγής γίνεται ρύθμιση στην ονομαστική θερμοκρασία
[Room temperature reduced]. Είναι δυνατή η μεμονωμένη
καταχώριση για κάθε ημέρα της εβδομάδας ξεχωριστά ή για
κομμάτια της εβδομάδας.

Ζεστό νερό Αυτόματα 1 και 2
[→ Main Menu → Time program → DHW auto 1 / DHW auto 2]

Σε αυτά τα μενού μπορούν να παραμετροποιηθούν τα χρονικά
προγράμματα για την παραγωγή ζεστού νερού. Μπορούν να
ρυθμιστούν 3 κύκλοι μεταγωγής ανά ημέρα, στους οποίους
αντιστοιχούν οι παράμετροι [Hot water temp. setpoint 1/2/3].

Πρόγραμμα κυκλοφορίας
[→ Main Menu → Time program → Circulation]

Σε αυτό το μενού μπορεί να παραμετροποιηθεί ένα χρονικό
πρόγραμμα για έναν προαιρετικά συνδεδεμένο κυκλοφορητή.
Μπορούν να ρυθμιστούν 3 κύκλοι μεταγωγής ανά ημέρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν επιτρέπεται η χρήση αγωγών κυκλοφορίας στη Γαλλία!

Εργοστασιακές ρυθμίσεις
Τα μόνιμα χρονικά προγράμματα είναι προρυθμισμένα Πίν. 4-3
αντίστοιχα.

Κύκλος λειτουργίας 1 Κύκλος λειτουργίας 2 Κύκλος λειτουργίας 3
Χρονικό διάστημα On Off On Off On Off

Θέρμανση χώρου
Ρύθμιση θερμοκρασίας [Room temperature setpoint 1]:

20 °C
[Room temperature setpoint 2]:

20 °C
[Room temperature setpoint 3]:

20 °C

[Room temperature reduced]: 10 °C

"Heating circuit automatic 1"
Δευτέρα - Παρασκευή 06:00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -
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Κύκλος λειτουργίας 1 Κύκλος λειτουργίας 2 Κύκλος λειτουργίας 3
Χρονικό διάστημα On Off On Off On Off

Σάββατο, Κυριακή 07:00 23:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -
"Heating circuit automatic 2"

Δευτέρα - Παρασκευή 06:00 08:00 16:00 22:00 - - : - - - - : - -
Σάββατο, Κυριακή 07:00 23:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Παραγωγή ζεστού νερού
Ρύθμιση θερμοκρασίας [Hot water temp. setpoint 1]: 60 °C [Hot water temp. setpoint 2]: 60 °C [Hot water temp. setpoint 3]: 60 °C

"Hot water automatic 1"
Δευτέρα - Κυριακή 05:00 21:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

"Hot water automatic 2"
Δευτέρα - Παρασκευή 05:00 21:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Σάββατο, Κυριακή 06:00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -
"Circulation program"

Δευτέρα - Παρασκευή 05:00 21:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -
Σάββατο, Κυριακή 06:00 22:00 - - : - - - - : - - - - : - - - - : - -

Πίν. 4-3 Εργοστασιακές ρυθμίσεις των μόνιμων χρονικών προγραμμάτων

4.3.3 Επαναφορά χρονικού προγράμματος
[→ Main Menu → Time program → Reset]

Σε αυτό το μενού μπορεί να γίνει επαναφορά των χρονικών
προγραμμάτων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για τον σκοπό αυτό
επιλέξτε τα αντίστοιχα χρονικά προγράμματα και στη συνέχεια
επιβεβαιώστε την επιλογή.

4.4 Ρύθμιση
[→ Main Menu → Settings]

Σε αυτό το μενού πραγματοποιείται η βασική ρύθμιση του
συστήματος ελέγχου και του συστήματος. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η
σύνδεση προαιρετικών και εξωτερικών εξαρτημάτων. Ανάλογα με το
δικαίωμα πρόσβασης (χρήστης ή τεχνικός) είναι διαθέσιμες
διαφορετικές παράμετροι.

4.4.1 Ρυθμίσεις οθόνης
[→ Main Menu → Settings → Display]

Σε αυτό το μενού μπορεί να ρυθμιστεί η γλώσσα, η ημερομηνία, η
ώρα, η φωτεινότητα της οθόνης LCD και η διάρκεια φωτισμού της
οθόνης LCD.

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για αυτό το
μενού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.5.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης LCD πάνω από
την εργοστασιακά ρυθμισμένη τιμή, μειώνει τη διάρκεια
ζωής της οθόνης.

4.4.2 Σύστημα
[→ Main Menu → Settings → System]

Σε αυτό το μενού συνδυάζονται βασικές παράμετροι της
εγκατάστασης θέρμανσης.

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για αυτό το
μενού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.5.2.

4.4.3 Εξωτερικές πηγές θερμότητας
[→ Main Menu → Settings → Add. Heat]

Σε αυτό το μενού μπορεί να ρυθμιστεί η σύνδεση μιας προαιρετικής
εξωτερικής πηγής θερμότητας.

Η θερμότητα που παρέχει ένας εναλλακτικός θερμαντήρας, πρέπει
να τροφοδοτείται στο νερό του μπόιλερ χωρίς πίεση στο μπόιλερ
ζεστού νερού στο Daikin Altherma EHS(X/H).

▪ Αν χρησιμοποιείται ο προαιρετικός εφεδρικός θερμαντήρας BUxx,
αυτό γίνεται αναλόγως της κατασκευαστικής κατάστασης
τοποθέτησης.

▪ Αν χρησιμοποιείται εναλλακτικός θερμαντήρας (π.χ. λέβητας
πετρελαίου ή αερίου), μπορεί να συνδεθεί υδραυλικά

▪ χωρίς πίεση μέσω των συνδέσεων (προσαγωγή ηλιακής
ενέργειας και επιστροφή ηλιακής ενέργειας) του μπόιλερ ή

▪ στους τύπους συσκευών Daikin Altherma EHS(X/H) …B, μέσω
του ενσωματωμένου εναλλάκτη θερμότητας ηλιακού
συστήματος με πίεση

.

Με τη ρύθμιση της παραμέτρου [Config. add. heat generator]
προσδιορίζεται αν και ποιος πρόσθετος θερμαντήρας (WEZ)
υπάρχει για την παραγωγή ζεστού νερού και την υποστήριξη
θέρμανσης.

▪ Καμία εξωτερική πηγή θερμότητας

▪ Προαιρετικός εφεδρικός θερμαντήρας

▪ Εξωτερική πηγή θερμότητας HW και HZU: Ο εναλλακτικός
θερμαντήρας αναλαμβάνει την παραγωγή ζεστού νερού και την
υποστήριξη της θέρμανσης. Για το αίτημα του θερμαντήρα
ενεργοποιείται το ρελέ K3 στην πλακέτα κυκλώματος RTX-EHS.

▪ Εξωτερική πηγή θερμότητας HW και HZU: Ο εναλλακτικός
θερμαντήρας 1 (προαιρετικός εφεδρικός θερμαντήρας BUxx)
αναλαμβάνει την παραγωγή ζεστού νερού και ο εναλλακτικός
θερμαντήρας 2 αναλαμβάνει την υποστήριξη της θέρμανσης. Για
το αίτημα του θερμαντήρα 1 ενεργοποιείται το ρελέ K3 και για το
αίτημα του θερμαντήρα 2 το ρελέ K1 στην πλακέτα κυκλώματος
RTX-EHS. Προσέξτε την προειδοποιητική υπόδειξη! Ο τρόπος
λειτουργίας ενός πρόσθετου εναλλακτικού θερμαντήρα
επηρεάζεται επίσης από τις ρυθμίσεις των παραμέτρων
[Equilibrium function] και [Equilibrium temperature].

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για αυτό το
μενού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.5.3.
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4.4.4 In-/Outputs
[→ Main Menu → Settings → In-/Outputs]

Σε αυτό το μενού μπορούν να ρυθμιστούν οι παράμετροι για τις
εισόδους και εξόδους της πλακέτας του συστήματος ρύθμισης, για τη
μεμονωμένη βελτιστοποίηση της ρύθμισης της εγκατάστασης.

Smart Grid 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε ονομαστικές θερμοκρασίες ζεστού νερού άνω των
65 °C υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Αυτό μπορεί να γίνει,
καθώς η επιχείρηση ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) κατά τον
καθορισμό των τιμών για το Smart Grid δικαιούται να
ελέγχει με τον βέλτιστο τρόπο την ηλεκτροδότηση με βάση
την προσφορά και τη ζήτηση.

Εξαιτίας μια εξαναγκασμένης πλήρωσης, μπορεί η
ονομαστική θερμοκρασία ζεστού νερού στο μπόιλερ
ζεστού νερού να υπερβεί τους 65 °C.

Αυτή η πλήρωση του μπόιλερ εκτελείται και όταν είναι
ρυθμισμένος ο τρόπος λειτουργίας [Standby].

▪ Τοποθετήστε προστασία από εγκαύματα στον αγωγό
κατανομής ζεστού νερού.

Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας απαιτείται ένας ειδικός μετρητής
ρεύματος με δέκτη SG, στον οποίο πρέπει να συνδεθεί το Daikin
Altherma EHS(X/H).

Μόλις αυτή η λειτουργία ενεργοποιηθεί μέσω της παραμέτρου
[Smart Grid], ανάλογα με το σήμα της επιχείρησης ηλεκτρισμού η
αντλία θερμότητας μεταβαίνει σε τρόπο λειτουργίας σύμφωνα με τον
Πίν. 4-4.

Σήμα (3) Κόστος
ρεύματος

Επίδραση σε
EVU SG Ζεστό νερό Θέρμανση

1 0 --- Καμία
λειτουργία (4)

Καμία
λειτουργία (4)

0 0 Normal Κανονική
λειτουργία

Κανονική
λειτουργία

0 1 low Η σύσταση
ενεργοποίησης

και η
ονομαστική τιμή

για τη
θερμοκρασία
του μπόιλερ
αυξάνονται

ανάλογα με την
παράμετρο

[Mode Smart
Grid].

Η σύσταση
ενεργοποίησης

και η
ονομαστική

θερμοκρασία
προσαγωγής
αυξάνονται

ανάλογα με την
παράμετρο

[Mode Smart
Grid].

1 1 Πολύ χαμηλό Η εντολή
ενεργοποίησης

και η
ονομαστική τιμή

για τη
θερμοκρασία
του μπόιλερ
ρυθμίζονται
στους 70 °C.

Εντολή
ενεργοποίησης
για πλήρωση
του μπόιλερ.

Πίν. 4-4 Χρήση του σήματος SG

AUX - Λειτουργία μεταγωγής
Με τη ρύθμιση της παραμέτρου [AUX switching function] επιλέγονται
οι συνθήκες μεταγωγής για την επαφή μεταγωγής AUX χωρίς
δυναμικό (εναλλασσόμενη έξοδος μεταγωγής A). Μέσω αυτής της
επαφής μεταγωγής μπορεί να ενεργοποιηθεί για παράδειγμα ένας
εξωτερικός θερμαντήρας.

Αν πληρείται μία από τις συνθήκες μεταγωγής, ενεργοποιείται η
επαφή μεταγωγής χωρίς δυναμικό μετά το πέρας του ρυθμισμένου
χρόνου στην παράμετρο [AUX delay time].

Η επαφή μεταγωγής AUX (εναλλασσόμενη έξοδος μεταγωγής A)
δεν ενεργοποιείται, όταν είναι απενεργοποιημένη η ρύθμιση.

Η επαφή μεταγωγής AUX (εναλλασσόμενη έξοδος μεταγωγής A)
ενεργοποιείται, όταν η ρύθμιση

▪ Θερμοκρασία μπόιλερ (Tdhw) ≥ τιμή παραμέτρου [TDHW switching
threshold].

▪ Όταν είναι ενεργό κάποιο σφάλμα.

▪ Εξωτερική θερμοκρασία < τιμή παραμέτρου [Equilibrium Temp].

▪ Απαίτηση θερμότητας για παραγωγή ζεστού νερού.

▪ Απαίτηση θερμότητας για θέρμανση χώρου.

▪ Απαίτηση θερμότητας για θέρμανση χώρου ή παραγωγή ζεστού
νερού.

Λειτουργία διασύνδεσης
Η ρύθμιση της παραμέτρου [Interlink function] = On επιτρέπει στο
Daikin Altherma EHS(X/H) να συμπεριλάβει δύο διαφορετικές
ονομαστικές τιμές θερμοκρασίας προσαγωγής στο σύστημα
ρύθμισης.

Αυτό ισχύει τόσο για ένα σύστημα ρύθμισης που λειτουργεί
σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, όσο και για ένα σύστημα
ρύθμισης που λειτουργεί με σταθερή ονομαστική θερμοκρασία
προσαγωγής (βλέπε Κεφ. 4.5).

Μια πιθανή εφαρμογή είναι π.χ. η πρόσθετη σύνδεση ενός HP
convector σε ένα σύστημα θέρμανσης και ψύξης επιφανειών.

Προϋπόθεση: Στη σύνδεση βύσματος J16 του Daikin Altherma
EHS(X/H) έχουν συνδεθεί 2 επαφές μεταγωγής (π.χ. θερμοστάτες
χώρου).

▪ Παράμετρος [Interlink function] = Off: Απενεργοποιημένη

▪ Παράμετρος [Interlink function] = On: Αξιολόγηση των επαφών
μεταγωγής θέρμανσης και ψύξης στη σύνδεση βύσματος J16 στην
πλακέτα κυκλώματος RoCon BM2C. Ενεργοποίηση της
λειτουργίας ψύξης μόνο μέσω αλλαγής του τρόπου λειτουργίας σε
[Cooling] (βλέπε Κεφ. 4.1). Η ρύθμιση της παραμέτρου [Room
thermostat] δεν αξιολογείται πλέον.

▪ Ανοικτές επαφές μεταγωγής: μόνο λειτουργία προστασίας από
παγετό ενεργή

▪ Τρόπος λειτουργίας [Heating] ή [Automatic 1] / [Automatic 2]
ενεργός στη διάρκεια των κύκλων μεταγωγής στη λειτουργία
ημέρας.

▪ Κλειστή επαφή μεταγωγής θέρμανσης Heating = IL1

▪ Ρυθμίζεται η κανονική ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις παραμέτρων για την παράμετρο
[Heating].

▪ Κλειστή επαφή μεταγωγής θέρμανσης = IL2

▪ Ρυθμίζεται η αυξημένη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής
(κανονική ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής + τιμή της
παραμέτρου [Interlink temperature rise]). Προτεραιότητα, αν και
οι δύο επαφές μεταγωγής είναι κλειστές!

(3) Επαφές μεταγωγής στην είσοδο J8 της πλακέτας κυκλώματος RoCon BM2C κλειστές (1) ή ανοικτές (0).
(4) Χωρίς λειτουργία προστασίας από παγετό
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▪ Τρόπος λειτουργίας [Cooling] ενεργός.

▪ Κλειστή επαφή μεταγωγής θέρμανσης Heating = IL1

▪ Ρυθμίζεται η κανονική ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις παραμέτρων στο επίπεδο [HC
Configuration] > [Cooling].

▪ Κλειστή επαφή μεταγωγής θέρμανσης = IL2

▪ Ρυθμίζεται μειωμένη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής
(κανονική ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής + τιμή της
παραμέτρου [Interlink temperature reduction]. Προτεραιότητα,
αν και οι δύο επαφές μεταγωγής είναι κλειστές!

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για αυτό το
μενού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.5.

4.4.5 Έξυπνη διαχείριση μπόιλερ (Intelligent
Storage Management)

[→ Main Menu → Settings → ISM]

Όταν οι θερμοκρασίες στο μπόιλερ είναι επαρκώς υψηλές, η
ενέργεια στο δοχείο του μπόιλερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
θέρμανση του χώρου. Αυτό μπορεί είτε να αυξήσει την άνεση
(λειτουργία [Continuous heating]) είτε να επιτρέψει να
χρησιμοποιείται ενέργεια από μια εξωτερική πηγή θερμότητας, όπως
π.χ. ηλιακή ενέργεια, μόνο όταν υπάρχει ανάγκη θέρμανσης
(λειτουργία [Heating support]).

Continuous heating
Η λειτουργία επιτρέπει την αδιάλειπτη θέρμανση ακόμα και κατά την
αποπάγωση του εξατμιστή. Έτσι μπορεί να διασφαλιστεί μεγαλύτερη
άνεση ακόμα και σε συστήματα θέρμανσης ταχείας απόκρισης (π.χ.
αερόθερμα).

Υποστήριξη θέρμανσης
Αν η λειτουργία υποστήριξης θέρμανσης (παράμετρος [Heating
support (HZU)] = On) ενεργοποιηθεί, τότε χρησιμοποιείται η ενέργεια
στο ενσωματωμένο δοχείο μπόιλερ του Daikin Altherma EHS(X/H)
για τη λειτουργία θέρμανσης. Σε επαρκώς υψηλή θερμοκρασία
μπόιλερ ο καυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας.

Η ελάχιστη τιμή (THZUmin) υπολογίζεται ως εξής: THZUmin = τρέχουσα
ενεργή ονομαστική θερμοκρασία ζεστού νερού [Hot water
temperature setpoint] + παράμετρος [HZU hysteresis].

Συνθήκη ενεργοποίησης:

Tdhw > THZUmin + 4 K και Tdhw > Παράμετρος πληροφοριών [Hot
water temperature setpoint] + 1 K

Αν πληρείται η συνθήκη ενεργοποίησης λαμβάνεται θερμότητα από
το δοχείο μπόιλερ και παρέχεται έτσι στην εγκατάσταση θέρμανσης.

Συνθήκη απενεργοποίησης:

Tdhw < THZUmin ή Tdhw < παράμετρο [Feed temperature setpoint]
(βλέπε Κεφ. )

Αν πληρείται η συνθήκη απενεργοποίησης, η υποστήριξη
θέρμανσης ρυθμίζεται από το μπόιλερ ζεστού νερού και ο
καυστήρας αναλαμβάνει τη λειτουργία θέρμανσης.

Η παράμετρος [Power BIV] περιορίζει τη μέγιστη ισχύ που
επιτρέπεται να λαμβάνεται. Η παράμετρος [HZU max. temperature]
περιορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία που επιτρέπεται να υπάρχει στην
εγκατάσταση θέρμανσης.

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για τις
παραμέτρους σε αυτό το μενού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.5.5.

4.4.6 Ειδικές λειτουργίες
[→ Main Menu → Settings → Special]

Οι ειδικές λειτουργίες επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας της
αντλίας θερμότητας. Αθόρυβη λειτουργία σημαίνει για παράδειγμα
ότι η εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας λειτουργεί με

μειωμένη ισχύ. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο θόρυβος λειτουργίας
που δημιουργείται από την εξωτερική μονάδα της αντλίας
θερμότητας.

Αθόρυβη λειτουργία

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν είναι ενεργή η αθόρυβη λειτουργία, η απόδοση της
λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης χώρου μειώνεται και δεν
είναι πλέον δυνατή η επίτευξη των τυχόν προρυθμισμένων
ονομαστικών τιμών θερμοκρασίας.

▪ Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη από το
σημείο πήξης, υπάρχει κίνδυνος υλικών ζημιών λόγω
της επίδρασης παγετού.

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία η αντλία θερμότητας λειτουργεί
στην αθόρυβη λειτουργία. Με την παράμετρο [Quiet level] μπορούν
στη λειτουργία αυτή να επιλεγούν τρία επίπεδα θορύβου.

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για αυτό το
μενού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.5.

4.5 Configuration
[→ Main Menu → Configuration]

Σε αυτό το μενού μπορεί να γίνει η βέλτιστη προσαρμογή των
χαρακτηριστικών λειτουργίας της εγκατάστασης στη δομή του
συστήματος και τις ανάγκες του χρήστη. Πρόσθετα προγράμματα
διευκολύνουν τη θέση σε λειτουργία. Ανάλογα με το δικαίωμα
πρόσβασης (χρήστης ή τεχνικός) είναι διαθέσιμες διαφορετικές
παράμετροι.

4.5.1 Δικαιώματα πρόσβασης (κωδικός
τεχνικού)

[→ Main Menu → Configuration → Access]

Συγκεκριμένες λειτουργίες και παράμετροι στο σύστημα ελέγχου
περιορίζονται από δικαιώματα πρόσβασης και δεν είναι ορατές στον
χρήστη. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές θα πρέπει να
εισαχθεί ο κωδικός τεχνικού.

Εικόνα 4-1 Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Παράδειγμα: Ρύθμιση κωδικού 3090 (μόνο ως παράδειγμα, αυτός
δεν είναι ένας έγκυρος κωδικός πρόσβασης) [→ Main Menu
→ Configuration → Access]:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το πρώτο πεδίο καταχώρισης.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Το πρώτο πεδίο καταχώρισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

3 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανίζεται το 3.
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4 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Το δεύτερο πεδίο καταχώρισης εμφανίζεται με μπλε χρώμα.

5 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το τρίτο πεδίο καταχώρισης.

6 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Το τρίτο πεδίο καταχώρισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

7 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανίζεται το 9.

8 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Το τέταρτο πεδίο καταχώρισης εμφανίζεται με μπλε χρώμα.

9 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το εικονίδιο επιβεβαίωσης.

10 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Ελέγχεται ο κωδικός και γίνεται έξοδος από το επίπεδο

ρύθμισης.

4.5.2 Αισθητήρες
[→ Main Menu → Configuration → Sensors]

Σε αυτό το μενού ενεργοποιούνται και ρυθμίζονται οι (προαιρετικοί)
αισθητήρες. Μπορούν να καθοριστούν οι ονομαστικές τιμές πίεσης
για την πλευρά νερού.

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για τις
παραμέτρους σε αυτό το μενού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.6.1.

4.5.3 Διαμόρφωση κυκλώματος θέρμανσης
[→ Main Menu → Configuration → HC Config]

Σε αυτό το μενού ρυθμίζεται η βασική λειτουργικότητα του
κυκλώματος θέρμανσης.

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για τις
παραμέτρους σε αυτό το μενού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.6.2.

Σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής
σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες
Όταν είναι ενεργό το σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής
σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, η θερμοκρασία προσαγωγής
(παράμετρος [Feed temperature setpoint]) καθορίζεται αυτόματα
ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία, σύμφωνα με τη ρυθμισμένη
καμπύλη θέρμανσης/ψύξης.

Στην κατάσταση παράδοσης αυτή η λειτουργία είναι
ενεργοποιημένη. Μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να
επανενεργοποιηθεί μόνο με κωδικό τεχνικού (ρύθμιση σταθερής
τιμής).

Αν είναι επιπλέον συνδεδεμένος και ο ρυθμιστής χώρου
(EHS157034) στο RoCon+ HP, οι ονομαστικές θερμοκρασίες
ρυθμίζονται σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες και τη θερμοκρασία
χώρου (παράμετρος [Room Influence]).

Η ρύθμιση αυτής της λειτουργίας μπορεί να αποθηκευτεί μόνο με
κωδικό τεχνικού. Επικοινωνήστε σε αυτή την περίπτωση με τον δικό
σας τεχνικό θέρμανσης.

Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας
πραγματοποιείται μέσω της παραμέτρου [Weather-dependent] στο
μενού "Configuration".

▪ Παράμετρος [Weather-dependent] = On: Σύστημα ρύθμισης
θερμοκρασίας προσαγωγής σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες

▪ Παράμετρος [Weather-dependent] = Off: Ρύθμιση σύμφωνα με
σταθερή ονομαστική θερμοκρασία

▪ Στη λειτουργία θέρμανσης: Παράμετρος [Feed temperature
heating mode] ή παράμετρος [Feed temperature reducing
mode]

▪ Σε λειτουργία ψύξης: Παράμετρος [Feed temperature cooling
mode]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής
σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες δεν επηρεάζει την
ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής, αν υπάρξει αίτημα
από το κύκλωμα ζεστού νερού.

Με συνδεδεμένη Μονάδα μείκτη 
Η ρύθμιση της καμπύλης θέρμανσης/ψύξης και η ενεργοποίηση του
συστήματος ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής σύμφωνα με τις
καιρικές συνθήκες για το αντιστοιχισμένο κύκλωμα θέρμανσης
πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο, όπως περιγράφεται
παραπάνω.

Υπάρχει η δυνατότητα το αντιστοιχισμένο κύκλωμα θέρμανσης να
λειτουργήσει ως

▪ Επέκταση μείκτη
Στη μονάδα μείκτη διαβιβάζεται μέσω του διαύλου CAN η
εξωτερική θερμοκρασία του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας
που είναι συνδεδεμένος στο Daikin Altherma EHS(X/H).

ή ως

▪ επέκταση μείκτη με Ρύθμιση ζώνης
Στη μονάδα μείκτη πρέπει να συνδεθεί ένας ξεχωριστός
αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας. Το προδιαγραφόμενο
κύκλωμα θέρμανσης ρυθμίζεται σύμφωνα με τη σχετική εξωτερική
θερμοκρασία για αυτή τη ζώνη.

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία τερματικού μπορεί να
πραγματοποιηθεί χειρισμός της μονάδας μείκτη μέσω του πεδίου
χειρισμού RoCon+ B1 του Daikin Altherma EHS(X/H) και
εκτελούνται οι ρυθμίσεις για το αντιστοιχισμένο κύκλωμα θέρμανσης.

Σε συνδυασμό με τον ρυθμιστή χώρου EHS157034 η μονάδα μείκτη
μπορεί να ρυθμίσει και το προδιαγραφόμενο κύκλωμα θέρμανσης
πλήρως και ανεξάρτητα από τον θερμαντήρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν εμφανιστεί στο μενού "Terminal " το μήνυμα "n.a.", δεν
έχει εκχωριστεί μέχρι τώρα καμία έγκυρη διεύθυνση
τερματικού στη μονάδα χειρισμού.

Αν συνεχίζει να εμφανίζεται το μήνυμα "n.a.", μπορεί να
χρειαστεί να γίνει ενημέρωση του λογισμικού συσκευής για
να καταστεί δυνατή η χρήση της λειτουργίας τερματικού.
Απευθυνθείτε σε αυτήν την περίπτωση στην ομάδα σέρβις.

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για αυτό το
μενού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.6.

Λειτουργία προστασίας από παγετό
Σε μια εξωτερική θερμοκρασία κάτω από την τιμή παραμέτρου [Frost
protection temperature], ενεργοποιείται ο ενσωματωμένος
κυκλοφορητής θέρμανσης ώστε να εμποδιστεί η ψύξη της
εγκατάστασης θέρμανσης.

Παρακολουθούνται, επίσης, διαρκώς οι αισθητήρες θερμοκρασίας
προσαγωγής, μπόιλερ και χώρου. Αν η μετρημένη θερμοκρασία σε
έναν από αυτούς τους αισθητήρες πέσει κάτω από τους 7 °C (σε
θερμοκρασία χώρου κάτω από 5 °C), ενεργοποιείται, επίσης, και η
λειτουργία προστασίας από παγετό.

Αν η θερμοκρασία θέρμανσης στην προσαγωγή πέσει κάτω από
τους 7 °C, το Daikin Altherma EHS(X/H) θερμαίνει μέχρι η
θερμοκρασία θέρμανσης στην προσαγωγή να φτάσει τουλάχιστον
τους 12 °C.
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Η λειτουργία ολοκληρώνεται μόλις η εξωτερική θερμοκρασία ανέβει
πάνω από την ρυθμισμένη τιμή παραμέτρου [Frost protection
temperature] + 1 K και δεν υπάρχει καμία άλλη συνθήκη
ενεργοποίησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν έχουν ενεργοποιηθεί οι λειτουργίες χαμηλής χρέωσης,

Παράμετρος [HT/NT function] = 3

ή

Παράμετρος [Smart Grid] = 1,

η λειτουργία της αντλίας θερμότητας μπορεί να
απενεργοποιηθεί πλήρως από την επιχείρηση ηλεκτρισμού
για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, ακόμα και σε συνθήκες προστασίας από
παγετό δεν είναι δυνατή η επαναθέρμανση και ο
εσωτερικός κυκλοφορητής θέρμανσης της συσκευής δεν
ενεργοποιείται.

Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να αναγνωριστούν όταν στο
μενού "Info" εμφανίζεται στο πεδίο δεδομένων λειτουργίας:
"Ext" η τιμή "HT" ή "SG1".

4.5.4 Heating
[→ Main Menu → Configuration → Heating]

Σε αυτό το μενού διαμορφώνονται οι χρόνοι θέρμανσης και οι
ονομαστικές θερμοκρασίες προσαγωγής για τη λειτουργία
θέρμανσης.

Heat-Slope

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ

Σε περίπτωση βλάβης μπορεί λόγω υπερθέρμανσης να
προκληθεί ζημιά στο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης,
στο δάπεδο και/ή στην κατασκευή του.

▪ Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία ρυθμίστε τον
περιορισμό μέγιστης θερμοκρασίας στο σύστημα
ρύθμισης RoCon+ HP (παράμετρος [Max. feed
temperature]) στη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία
εγκατάστασης πριν από την έναρξη της μέτρησης
εκπομπών.

▪ Συνδέστε τον διακόπτη προστασίας από υπερθέρμανση
(επιτόπου στη εγκατάσταση) στη σύνδεση βύσματος
"EXT" προς την εξωτερική εναλλαγή τρόπου λειτουργίας
με τρόπο τέτοιο, ώστε το Daikin Altherma EHS(X/H) να
μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας "Standby" ή
"Summer". Όταν η παράμετρος [Room thermostat] = On
ή η παράμετρος [Interlink function] = On, ο διακόπτης
προστασίας από υπερθέρμανση πρέπει να συνδέεται με
τρόπο τέτοιο, ώστε η επαφή μεταγωγής του θερμοστάτη
χώρου να διακόπτεται.

▪ Αν το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
χρησιμοποιείται και για την ψύξη του χώρου, οι οδηγίες
σύνδεσης που προαναφέρθηκαν ισχύουν επίσης και για
τη σύνδεση επιτόπιου διακόπτη προστασίας από την
υγρασία.

Με την καμπύλη θέρμανσης προσαρμόζεται η θερμοκρασία
προσαγωγής ανάλογα με την εκάστοτε εξωτερική θερμοκρασία στα
χαρακτηριστικά του κτιρίου (για θερμοκρασία προσαγωγής σύμφωνα
με τις καιρικές συνθήκες βλέπε Κεφ. 4.5). Η κλίση της καμπύλης
θέρμανσης δηλώνει γενικά τη σχέση της αλλαγής της θερμοκρασίας
προσαγωγής προς την αλλαγή της εξωτερικής θερμοκρασίας.

Η καμπύλη θέρμανσης ισχύει εντός των ορίων για την ελάχιστη και
τη μέγιστη θερμοκρασία, οι οποίες έχουν ρυθμιστεί για το εκάστοτε
κύκλωμα θέρμανσης. Μεταξύ της μετρημένης θερμοκρασίας χώρου
στην περιοχή διαμονής της εκάστοτε επιθυμητής θερμοκρασίας

χώρου μπορεί να παρουσιαστούν αποκλίσεις, οι οποίες μπορούν να
ελαχιστοποιηθούν με την τοποθέτηση ενός θερμοστάτη χώρου ή
ενός ρυθμιστή χώρου.

Το σύστημα ρύθμισης έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο με
τέτοιον τρόπο, ώστε η καμπύλη θέρμανσης να μην
προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη λειτουργία.

Η αυτόματη προσαρμογή της καμπύλης θέρμανσης μπορεί να
ενεργοποιηθεί (παράμετρος [Heating curve adaptation]), όταν ο
αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας και ο ρυθμιστής χώρου
(EHS157034) είναι συνδεδεμένοι (βλέπε Κεφ. 4.5).

Συνθήκες εκκίνησης για αυτόματη προσαρμογή καμπύλη
θέρμανσης:

▪ Εξωτερική θερμοκρασία < 8 °C

▪ Ο τρόπος λειτουργίας είναι [Automatic (I ή II)]

▪ Η φάση μείωσης διαρκεί τουλάχιστον 6 ώρες

Αν δεν είναι ενεργοποιημένη καμία αυτόματη προσαρμογή της
καμπύλης θέρμανσης, η καμπύλη θέρμανσης μπορεί να ρυθμιστεί
χειροκίνητα μέσω ρύθμισης της παραμέτρου [Heat-Slope].

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ
ΚΑΜΠΎΛΗΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ

Οι διορθώσεις στις ρυθμισμένες τιμές πρέπει να γίνουν
τουλάχιστον μετά από 1-2 ημέρες και μόνο σε μικρές
διαβαθμίσεις.

▪ Απενεργοποιήστε και/ή απαλείψτε τις ξένες πηγές
θερμότητας (π.χ. σόμπες, απευθείας ηλιακή
ακτινοβολία, ανοιχτά παράθυρα).

▪ Ανοίξτε πλήρως τις υπάρχουσες βαλβίδες θερμοστάτη
θερμαντικού σώματος ή τον ενεργοποιητή.

▪ Ενεργοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας "Heating". Τιμές
αναφοράς για τη ρύθμιση:

Θερμαντικό σώμα και σύστημα 70: 1,4 έως 1,6.

Ενδοδαπέδια θέρμανση: 0,5 έως 0,9.

Εικόνα 4-2 Καμπύλες θέρμανσης

Θέση Περιγραφή
TA Εξωτερική θερμοκρασία
TR Ονομαστική τιμή θερμοκρασίας χώρου
TV Θερμοκρασία προσαγωγής

Πίν. 4-5
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Comfort Heating
Αν η αντλία θερμότητας δεν μπορεί να καλύψει την ανάγκη
θέρμανσης σε πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, λαμβάνεται
θερμότητα από το μπόιλερ και χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του
χώρου. Σε σπάνιες περιπτώσεις (σε συστήματα με υψηλές
απαιτούμενες θερμοκρασίες προσαγωγής και χαμηλές απαιτούμενες
θερμοκρασίες ζεστού νερού) μπορεί η απαιτούμενη θερμοκρασία
προσαγωγής να είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία
μπόιλερ. Για την αποφυγή σύντομων απωλειών άνεσης στη
λειτουργία θέρμανσης σε αυτά τα συστήματα, μπορεί η παράμετρος
[Comfort Heating] να τεθεί στο "On". Σε αντίστοιχες εξωτερικές
θερμοκρασίες η θερμοκρασία μπόιλερ αυξάνεται πάνω από τη
θερμοκρασία μπόιλερ που έχει ρυθμιστεί για την απαίτηση ζεστού
νερού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν η παράμετρος [Comfort Heating] τεθεί στο "On",
αυξάνεται ενδεχομένως η κατανάλωση ρεύματος της
αντλίας θερμότητας. Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση η
παράμετρος [Comfort Heating] είναι στο "Off".

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για αυτήν τη
λειτουργία μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.6.

4.5.5 Cooling
[→ Main Menu → Configuration → Cooling]

Σε αυτό το μενού πραγματοποιούνται ρυθμίσεις για τη λειτουργία
ψύξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗΣ

Σε περίπτωση βλάβης ή εσφαλμένης ρύθμισης των
παραμέτρων μπορεί να προκληθεί ζημιά εξαιτίας
συμπύκνωσης στην ενδοδαπέδια θέρμανση, στο ίδιο το
δάπεδο ή/και στην κατασκευή του δαπέδου.

▪ Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και την
ενεργοποίηση της λειτουργίας ψύξης, ρυθμίστε το
ελάχιστο όριο θερμοκρασίας στο σύστημα ρύθμισης
RoCon (παράμετρος [Feed temperature lower limit])
στην ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία της
εγκατάστασης.

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία ψύξης:

▪ Εξωτερική θερμοκρασία > Τιμή ρύθμισης της ονομαστικής
θερμοκρασία χώρου

▪ Εξωτερική θερμοκρασία > Τιμή ρύθμισης της παραμέτρου [Start
T-Out Cooling]

▪ Τρόπος λειτουργίας [Cooling] ενεργοποιημένος.

▪ με του μενού "Mode" ή

▪ μέσω της λειτουργίας θερμοστάτη χώρου (επαφή μεταγωγής
ψύξης κλειστή)

▪ Καμία απαίτηση θερμότητας ενεργή στο σύστημα RoCon της
εγκατάστασης θέρμανσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν η μέση εξωτερική θερμοκρασία, με ενεργό τον τρόπο
λειτουργίας "Cooling", πέσει κάτω από τους 4 °C, ο τρόπος
λειτουργίας μεταβαίνει αυτόματα σε "Heating".

Η εκ νέου αυτόματη μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας
"Cooling" πραγματοποιείται μόνο όταν:

▪ αν έχει συνδεθεί θερμοστάτης χώρου στη σύνδεση
βύσματος J16 (ψύξη) και

▪ η επαφή μεταγωγής του θερμοστάτη χώρου είναι
κλειστή και

▪ η μέση εξωτερική θερμοκρασία αυξηθεί πάλι πάνω από
10 °C.

Καμπύλη ψύξης
[→ Main Menu → Configuration → Cooling → Cooling curve]

Η καμπύλη ψύξης καθορίζει την ονομαστική θερμοκρασία
προσαγωγής στη λειτουργία ψύξης, ανάλογα με την εκάστοτε
εξωτερική θερμοκρασία. (για σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας
προσαγωγής σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες βλέπε Κεφ. 4.5.3).
Οι υψηλότερες εξωτερικές θερμοκρασίες έχουν ως αποτέλεσμα
χαμηλότερη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής και
αντιστρόφως. Η καμπύλη ψύξης μπορεί να προσαρμοστεί στα
χαρακτηριστικά του κτιρίου μέσω τεσσάρων παραμέτρων (βλέπε
Εικόνα 4-3).
1 [Start T-Out Cooling]
2 [Max T-Out Cooling]
3 [T-Flow Cooling start]
4 [T-Flow Cooling max]

Παράμετροι ψύξης
[→ Main Menu → Configuration → Cooling → Parameters]

Αυτό το μενού περιλαμβάνει επιπλέον παραμέτρους για την
προσαρμογή της ονομαστικής θερμοκρασίας προσαγωγής στη
λειτουργία ψύξης.

Κατά τη ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής σύμφωνα με τις
καιρικές συνθήκες ο χρήστης μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την
ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής μέσω της παραμέτρου
[Cooling setpoint adjustment] κατά 5 K κατά μέγιστο. Η μείωση της
θερμοκρασίας περιορίζεται μέσω της παραμέτρου [Feed
temperature lower limit].

Εικόνα 4-3 Καμπύλη ψύξης ανεξάρτητη από τις παραμέτρους

Θέση Περιγραφή
1 Παράμετρος [Start T-Out Cooling]
2 Παράμετρος [Max T-Out Cooling]
3 Παράμετρος [T-Flow Cooling start]
4 Παράμετρος [T-Flow Cooling max]
5 Παράμετρος [Feed temperature lower limit]
6 Ονομαστική θερμοκρασία χώρου
7 Δυνατότητα λειτουργίας ψύξης
TA Εξωτερική θερμοκρασία
TV Θερμοκρασία προσαγωγής
------- Καμπύλη ψύξης
- - - - Πιθανή παράλληλη μετακίνηση της καμπύλης ψύξης

Πίν. 4-6

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για τις
παραμέτρους σε αυτό το μενού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.6.4.

4.5.6 Ζεστό νερό
[→ Main Menu → Configuration → Hot water]

Σε αυτό το μενού μπορεί η παραγωγή ζεστού νερού να
προσαρμοστεί μεμονωμένα στη συμπεριφορά και τις ανάγκες των
χρηστών. Έτσι μπορεί να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας
και να αυξηθεί η άνεση.
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Ρυθμίσεις για προαιρετικό κυκλοφορητή
Ανάλογα με την παράμετρο [Circulation pump control] μπορεί να
ενεργοποιηθεί ένας προαιρετικός κυκλοφορητής συγχρονισμένα με
το επιλεγμένο χρονικό πρόγραμμα για την παραγωγή ζεστού νερού
ή με το χρονικό πρόγραμμα για τον κυκλοφορητή (βλέπε Κεφ. 4.3).
Κατά τη διάρκεια των χρόνων έγκρισης του επιλεγμένου χρονικού
προγράμματος ο κυκλοφορητής μπορεί να λειτουργεί συνεχώς ή
χρονισμένα. Αυτό καθορίζεται με την παράμετρο [Circulation pump
control].

Προστασία από λεγεωνέλλα

Αυτή η λειτουργία χρησιμεύει στην αντιμετώπιση μιας βακτηριακής
μόλυνσης στο μπόιλερ ζεστού νερού μέσω θερμικής απολύμανσης.
Για τον σκοπό αυτό το μπόιλερ ζεστού νερού, ανάλογα με την
παράμετρο [Thermal disinfection day], θερμαίνεται 1 φορά την ημέρα
ή 1 φορά την εβδομάδα στη θερμοκρασία απολύμανσης [Thermal
disinfection temp.]. Η διαδικασία απολύμανσης έχει έναν
καθορισμένο χρόνο έναρξης [Thermal disinfection start time] και
είναι ενεργή για μία ώρα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα
ενεργοποιείται επίσης αυτόματα και ο προαιρετικά συνδεδεμένος
κυκλοφορητής.

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για αυτήν τη
λειτουργία μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.6.5.

4.5.7 Πρόσθετο πρόγραμμα
[→ Main Menu → Configuration → Add-on]

Σε αυτό το μενού βρίσκονται προγράμματα που διευκολύνουν τη
θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία.

Λειτουργία εξαερισμού
[→ Main Menu → Configuration → Add-on → Air purge]

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας εξαερισμού, το σύστημα
ρύθμισης εκκινεί ένα σταθερά καθορισμένο πρόγραμμα απορροής
με λειτουργία Start-Stop του ενσωματωμένου κυκλοφορητή
θέρμανσης και διαφόρων θέσεων των ενσωματωμένων 3-οδικών
βαλβίδων εναλλαγής. Ο υπάρχων αέρας μπορεί κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας να εξέρχεται μέσω της αυτόματης βαλβίδας
εξαερισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας δεν αντικαθιστά το
σωστό εξαερισμό του κυκλώματος θέρμανσης.

Πριν από την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας το
κύκλωμα θέρμανσης πρέπει να έχει πληρωθεί εντελώς.

Relay Test
[→ Main Menu → Configuration → Additional programs → Relay
test]

Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει τον έλεγχο εσωτερικών ρελέ
μεταγωγής. Αυτό μπορεί να απαιτείται σε περίπτωση βλαβών,
μηνυμάτων σφάλματος ή στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης. Όταν
ανοιχτεί το μενού απενεργοποιούνται όλα τα ρελέ. Επιλέγοντας ένα
ή παραπάνω ρελέ αυτά ενεργοποιούνται και πάλι. Με την έξοδο από
το μενού τερματίζονται όλες οι δοκιμές ρελέ.

Ο χειρισμός του μενού δοκιμής ρελέ πραγματοποιείται αντίστοιχα με
την επιλογή καταχωρίσεων λιστών (βλέπε Κεφ. 3.3.3). Ωστόσο στη
λίστα ρελέ μπορούν να ενεργοποιηθούν πολλαπλά ρελέ παράλληλα
για τη δοκιμή. Στη διαδικασία αυτή επιλέγεται το αντίστοιχο ρελέ με
το "OK". Τα ενεργοποιημένα ρελέ εμφανίζονται με ένα σημείο
επιλογής.

Στέγνωμα δαπέδου
[→ Main Menu → Configuration → Add-on → Screed]

Σε αυτό το μενού εκκινείται το στέγνωμα δαπέδου σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις στο [Screed Program]. Το πρόγραμμα εξυπηρετεί
αποκλειστικά στο προδιαγραφόμενο στέγνωμα νέου τοποθετημένου
δαπέδου με ενδοδαπέδια θέρμανση. Η πρώτη μέρα του
προγράμματος δαπέδου ξεκινάει μετά την ενεργοποίηση του
προγράμματος στην αλλαγή της μέρας, στις 00:00.

Το στέγνωμα δαπέδου είναι μια ειδική λειτουργία και δεν διακόπτεται
από κάποιον άλλο τρόπο λειτουργίας. Μπορεί να ενεργοποιηθεί
μόνο από τον τεχνικό θέρμανσης για το άμεσο κύκλωμα θέρμανσης
ή για προαιρετικά συνδεδεμένα μεικτά κυκλώματα θέρμανσης.
Πρέπει να ενεργοποιηθεί ξεχωριστά για κάθε κύκλωμα θέρμανσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πριν από την εκκίνηση του στεγνώματος δαπέδου πρέπει
να απενεργοποιηθούν οι παράμετροι [Room thermostat]
και [Interlink function]. Σε περίπτωση σύντομης διακοπής
ρεύματος ένα προηγουμένως ενεργοποιημένο στέγνωμα
δαπέδου συνεχίζει στο σημείο της διακοπής.

Μετά την ενεργοποίηση του στεγνώματος δαπέδου, όλες οι
εξαρτώμενες από τον καιρό λειτουργίες ρύθμισης του σχετικού
κυκλώματος θέρμανσης απενεργοποιούνται. Το σχετικό κύκλωμα
θέρμανσης λειτουργεί ως ρυθμιστής σταθερής θερμοκρασίας
ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας και τους χρόνους
λειτουργίας.

Ένα ήδη ενεργοποιημένο στέγνωμα δαπέδου μπορεί να
απενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Μετά την ολοκλήρωση του
στεγνώματος δαπέδου, η παράμετρος ρυθμίζεται αυτόματα στο "Off"
και το κύκλωμα θέρμανσης λειτουργεί ξανά σύμφωνα με τον
τρέχοντα ρυθμισμένο τρόπο λειτουργίας.

Screed Program
[→ Main Menu → Configuration → Add-on → Program]

Αυτό το μενού επιτρέπει τη μεμονωμένη προσαρμογή των
εργοστασιακών ρυθμίσεων της διάρκειας και ονομαστικές
θερμοκρασίες προσαγωγής του στεγνώματος δαπέδου. Οι
τροποποιήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά από
εισαγωγή του κωδικού τεχνικού.

Τροποποίηση προγράμματος δαπέδου
Για μια διάρκεια το πολύ 28 ημερών μπορεί να ρυθμιστεί για κάθε
ημέρα μια ξεχωριστή ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής. Το
τέλος του προγράμματος δαπέδου ορίζεται από την 1η ημέρα χωρίς
προδιαγραφόμενη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής.

Ημέρα Εργοστασιακή
ρύθμιση

Ημέρα Εργοστασιακή
ρύθμιση

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

8 25 °C 21 25 °C
9 40 °C 22 - 26 -

Πίν. 4-7 Αρχικές ρυθμίσεις προγράμματος δαπέδου
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Εικόνα 4-4 Τροποποίηση προγράμματος δαπέδου

Παράδειγμα: Αύξηση θερμοκρασίας προσαγωγής της 3ης ημέρας
στους 40 °C και τερματισμός προγράμματος την 8η ημέρα [→ Main
Menu → Configuration → Add-on → Program]:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι η
επιλογή ημέρας να βρίσκεται στο 3.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Το πεδίο θερμοκρασίας εμφανίζεται με μπλε χρώμα

3 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι η
επιλογή θερμοκρασίας να βρίσκεται στους 40 °C

4 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Η επιλογή θερμοκρασίας της επόμενης ημέρας εμφανίζεται

με μπλε χρώμα

5 Πατήστε στιγμιαία μερικές φορές το περιστροφικό πλήκτρο,
μέχρι η επιλογή ημέρας να βρίσκεται στο 8.

6 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο αριστερόστροφα, μέχρι η
επιλογή θερμοκρασίας να βρίσκεται στο "Off".

7 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Οι ημέρες 8 έως 28 τίθενται στο "Off", το εικονίδιο

επιβεβαίωσης εμφανίζεται με μπλε χρώμα

8 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Ο προγραμματισμός αποθηκεύεται και γίνεται έξοδος από το

μενού.

Τυπικά προγράμματα δαπέδου
Λειτουργική θέρμανση

Η λειτουργική θέρμανση αποτελεί απόδειξη άρτιας εγκατάστασης για
την τεχνική εταιρεία συστημάτων θέρμανσης. Μπορείτε να βρείτε ένα
προσυνταγμένο σχετικό πρωτόκολλο θέρμανσης για ενδοδαπέδια
θέρμανση στη διαδικτυακή πύλη του κατασκευαστή.

Υπό αυτό το πρίσμα, η λειτουργική θέρμανση (ταυτόσημη με τη
"Θέρμανση" στο EN 1264, ενότητα 5.2) δεν λαμβάνεται ως
διαδικασία θέρμανσης για να επιτευχθεί η ωρίμανση της
επίστρωσης. Για αυτό τον σκοπό συνήθως απαιτείται η λεγόμενη
θερμική ωρίμανση επίστρωσης και/ή μηχανικό στέγνωμα.

Σε δάπεδα από τσιμέντο η θέρμανση πρέπει να εκτελείται το
νωρίτερο μετά από 21 ημέρες και σε δάπεδα από ανυδρίτη,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, το νωρίτερο μετά
από 7 ημέρες. Η πρώτη θέρμανση ξεκινά με θερμοκρασία
προσαγωγής 25 °C, η οποία πρέπει να διατηρηθεί για 3 ημέρες.
Κατόπιν, η θέρμανση συνεχίζεται με τη μέγιστη ρυθμισμένη
θερμοκρασία προσαγωγής για το κύκλωμα θέρμανσης (μέχρι 55 °C),
η οποία διατηρείται για άλλες 4 ημέρες.

Εξαιτίας της επίδρασης μόνωσης του σωλήνα θέρμανσης DUO στο
σύστημα 70 το πρόγραμμα δαπέδου πρέπει να εκτελεστεί σε
υψηλότερες θερμοκρασίες. Το προφίλ θερμοκρασίας πρέπει να
προσαρμοστεί για αυτή την περίπτωση χρήσης στην παράμετρο
[Screed Program]. Η θέρμανση στο Σύστημα 70 ξεκινά με
θερμοκρασία 38 °C, η οποία διατηρείται για 3 ημέρες. Στη συνέχεια η
θέρμανση συνεχίζεται με τη μέγιστη ρυθμισμένη θερμοκρασία για το
κύκλωμα θέρμανσης (μέχρι 70 °C), η οποία διατηρείται για 4 ημέρες.

Ακόμα και μετά την περιγραφόμενη διαδικασία θέρμανσης, δεν
εξασφαλίζεται ότι το δάπεδο έχει την απαιτούμενη περιεκτικότητα σε
υγρασία για την ωρίμανση της επίστρωσης.

Η περιεκτικότητα του δαπέδου σε υγρασία πρέπει να ελεγχθεί με
μέτρηση πριν από την τοποθέτηση της τελικής επίστρωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαδικασία κατά το EN 1264 Μέρος 4:

Μετά από την κατασκευή των δαπέδων από ανυδρίτη ή
τσιμέντο, τα κυκλώματα θέρμανσης πρέπει να ελεγχθούν
ως προς τη στεγανότητα με υδροστατική δοκιμή. Η
στεγανότητα πρέπει να εξασφαλίζεται πριν και κατά την
τοποθέτηση του δαπέδου. Το ύψος της πίεσης ελέγχου
ανέρχεται τουλάχιστον στο 1,3-πλάσιο της μέγιστης
επιτρεπτής πίεσης λειτουργίας.

Σε περίπτωση κινδύνου ψύξης πρέπει να ληφθούν
κατάλληλα μέτρα, π χ. χρήση μέσων προστασίας από
παγετό ή ρύθμιση θερμοκρασίας του κτιρίου. Αν δεν
απαιτείται άλλα αντιψυκτικό για την προδιαγραφόμενη
λειτουργία της εγκατάστασης, το αντιψυκτικό πρέπει να
αφαιρεθεί με εκκένωση και πλύση της εγκατάστασης με
τουλάχιστον 3-πλή αλλαγή νερού.

Εικόνα 4-5 Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος δαπέδου σε
λειτουργική θέρμανση

Θέση Περιγραφή
t1 Θερμοκρασία εκκίνησης 25 °C (38 °C σε σύστημα 70)
t2 Μέγιστη θερμοκρασία κυκλώματος θέρμανσης
TV Θερμοκρασία προσαγωγής
Z Διάρκεια της λειτουργίας δαπέδου σε μέρες μετά την

εκκίνηση λειτουργίας

Πίν. 4-8

Θερμική ωρίμανση επίστρωσης

Η διαδικασία για το στέγνωμα του δαπέδου δεν προκαθορίζεται με
ακρίβεια. Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας του αέρα, μπορεί υπό
ορισμένες συνθήκες να διακοπεί εντελώς. Επίσπευση της
διαδικασίας στεγνώματος μπορεί να επιτευχθεί με τη λειτουργία της
ενδοδαπέδιας θέρμανσης (θερμική ωρίμανση επίστρωσης) ή με
μέτρα όπως το μηχανικό στέγνωμα.

Κάθε διαδικασία θερμικής ωρίμανσης επίστρωσης πρέπει να
εγκρίνεται χωριστά από τον ιδιοκτήτη του κτίσματος ως πρόσθετη
υπηρεσία, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί δημοσίων
συμβάσεων έργων (VOB). Η ωρίμανση της επίστρωσης αποτελεί
προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης της τελικής
επίστρωσης, για να εξασφαλίζεται η άρτια κατασκευή.



4 Λειτουργία

Οδηγίες λειτουργίας 

23
RoCon+ HP 
RoCon+ HP 
008.1444230_00 – 07/2018 – EL

Με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μπορεί να ενεργοποιηθεί το
συνδυαστικό πρόγραμμα λειτουργικής θέρμανσης και στεγνώματος
επίστρωσης δαπέδων για να επιτευχθεί η απαιτούμενη
υπολειπόμενη υγρασία του δαπέδου για την επίστρωση (βλέπε
εικόνα 3-20). Παρόλα αυτά, η υπολειπόμενη υγρασία του δαπέδου
πρέπει γενικά να ελέγχεται με τεχνικές μετρήσεις πριν από την
τοποθέτηση της τελικής επίστρωσης.

Εικόνα 4-6 Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος δαπέδου σε
συνδυαστική λειτουργική θέρμανση και στέγνωμα
επίστρωσης δαπέδων (για υπόμνημα βλέπε Πίν. 4-8)

Αναλυτικές επεξηγήσεις και πιθανές τιμές ρύθμισης για αυτήν τη
λειτουργία μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.6.

4.5.8 Configuration Wizard
[→ Main Menu → Configuration → Wizard]

Σε αυτό το μενού μπορεί να γίνει χειροκίνητη εκκίνηση του
Configuration Wizard. Μετά την εκκίνηση πρέπει να ακολουθηθεί η
πλοήγηση μενού του Configuration Wizard. Βλέπε Κεφ. 5.1.

4.5.9 Επαναφορά CUI
[→ Main Menu → Configuration → CUI Reset]

Σε αυτό το μενού μπορεί να γίνει επαναφορά της διαμόρφωσης της
εγκατάστασης στην κατάσταση παράδοσης. Στη συνέχεια απαιτείται
μια πλήρης εκ νέου διαμόρφωση του συστήματος. Η επαναφορά
αυτή μπορεί να απαιτείται σε ενημερώσεις λογισμικού ή σημαντικές
τροποποιήσεις στο σύστημα RoCon.

4.5.10 Parameter Reset
[→ Main Menu → Configuration → Parameter reset]

Σε αυτό το μενού μπορεί να γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεων
παραμέτρων του πελάτη στην εργοστασιακή ρύθμιση. Αυτό μπορεί
να είναι χρήσιμο όταν το Daikin Altherma EHS(X/H) δεν λειτουργεί
πλέον σωστά και δεν μπορούν να προσδιοριστούν άλλες αιτίες για
τη δυσλειτουργία.

4.6 Info
[→ Main Menu → Info]

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται όλες οι θερμοκρασίες της
εγκατάστασης, ο τύπος του θερμαντήρα, διάφορες πληροφορίες
λογισμικού καθώς και οι καταστάσεις λειτουργίας όλων των
εξαρτημάτων της εγκατάστασης. Ο αριθμός των εμφανιζόμενων
παραμέτρων εξαρτάται από τα συνδεδεμένα εξαρτήματα. Σε αυτές
τις τιμές δεν μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις.

4.6.1 Τρέχουσα κατάσταση
[→ Main Menu → Info → Current]

Αυτό το μενού δείχνει το υδραυλικό διάγραμμα του συστήματος.
Στην πρώτη και στη δεύτερη σελίδα εμφανίζονται αισθητήρες και οι
αντίστοιχες τρέχουσες τιμές. Στην τρίτη σελίδα εμφανίζονται ο
συμπιεστής, η αντλία και η ράβδος θέρμανσης με λευκό χρώμα,

όταν δεν έχουν ενεργοποιηθεί, και με μπλε χρώμα, όταν έχουν
ενεργοποιηθεί. Για τις δύο βαλβίδες ανάμιξης εμφανίζεται η
τρέχουσα θέση βαλβίδας.

Εικόνα 4-7 Διάγραμμα υδραυλικού συστήματος - Πρώτη σελίδα

Εικόνα 4-8 Διάγραμμα υδραυλικού συστήματος - Δεύτερη σελίδα

Θέση Περιγραφή
t-AU Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας
P Πίεση
V Όγκος παροχής
t-R Θερμοκρασία θέρμανσης στην επιστροφή
t-V,BH Θερμοκρασία θέρμανσης στην προσαγωγή ενδεχ. μετά

τον εναλλάκτη θερμότητας υποστήριξης θέρμανσης
t-liq Θερμοκρασία ψυκτικού
t-V Θερμοκρασία προσαγωγής μετά τον εναλλάκτη

θερμότητας πλακών
t-DHW Θερμοκρασία στο μπόιλερ ζεστού νερού
B1 Τρέχουσα θέση της βαλβίδας ανάμιξης 3UVB1

(0%: δίκτυο θέρμανσης, 100%: εσωτερική παράκαμψη)
DHW Τρέχουσα θέση της βαλβίδας ανάμιξης 3UV DHW

(0%: δίκτυο θέρμανσης, 100%: μπόιλερ ζεστού νερού)

Πίν. 4-9 Υπόμνημα για τα διαγράμματα του υδραυλικού
συστήματος

4.6.2 Overview
[→ Main Menu → Info → Overview]

Σε αυτό το μενού παρατίθενται τρέχουσες καταστάσεις λειτουργίας
καθώς και τιμές αισθητήρων της αντλίας θερμότητας.
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Αναλυτικές επεξηγήσεις για τις παραμέτρους σε αυτό το μενού
μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.7.

4.6.3 Τιμές
[→ Main Menu → Info → Values]

Σε αυτό το μενού παρατίθενται τρέχουσες ονομαστικές και
πραγματικές θερμοκρασίες καθώς και η τρέχουσα κατάσταση των
ενεργοποιητών και του συστήματος.

Αναλυτικές επεξηγήσεις για τις παραμέτρους σε αυτό το μενού
μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 7.7.

4.6.4 Πίεση νερού
[→ Main Menu → Info → Water pressure]

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται η τρέχουσα πίεση νερού με μεγάλη
γραφή. Αυτό διευκολύνει την ανάγνωση κατά την εγκατάσταση του
συστήματος.

4.7 Σφάλμα
[→ Main Menu → Error]

Σε αυτό το μενού πραγματοποιείται η αντιμετώπιση σφαλμάτων του
Daikin Altherma EHS(X/H). Το ηλεκτρονικό σύστημα του Daikin
Altherma EHS(X/H) σηματοδοτεί ένα σφάλμα ανάβοντας την ένδειξη
κατάστασης με κόκκινο χρώμα και δείχνει έναν κωδικό σφάλματος
στην οθόνη. Μια ενσωματωμένη μνήμη σφαλμάτων αποθηκεύει έως
και 15 μηνύματα σφαλμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μια παράθεση όλων των κωδικών σφαλμάτων μπορείτε να
βρείτε στις οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης,
κεφάλαιο "Σφάλματα, βλάβες, μηνύματα" του Daikin
Altherma EHS(X/H).

Αποκατάσταση βλαβών: κωδικός σφάλματος E90XX
Μπορεί να πραγματοποιηθεί μια επαναφορά σφάλματος. Αυτή
μπορεί να ξεκινήσει από την τρέχουσα εμφανιζόμενη ένδειξη
σφάλματος. Αν έχει γίνει έξοδος από την ένδειξη σφάλματος, μπορεί
να γίνει εκ νέου κλήση της μέσου του [→ Main Menu → Error
→ Display].

Αν εμφανιστεί ξανά το ίδιο σφάλμα σε μικρό χρονικό διάστημα,
πρέπει να αναζητηθεί και να αποκατασταθεί η αιτία του σφάλματος
από έναν τεχνικό. Στο ενδιάμεσο διάστημα μπορεί ενδεχομένως να
διατηρηθεί μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Η λειτουργία έκτακτης
ανάγκης μπορεί να εγκριθεί μέσω του [→ Main Menu → Error
→ Emergency], βλέπε Κεφ. 4.7.2. Αν η λειτουργία έκτακτης ανάγκης
δεν εγκρίθηκε, μπορεί να εκκινηθεί από την τρέχουσα ένδειξη
σφάλματος.

Αποκατάσταση βλαβών: Άλλοι κωδικοί σφαλμάτων
Η αιτία του σφάλματος πρέπει να αναζητηθεί και να αποκατασταθεί
από έναν τεχνικό. Στο ενδιάμεσο διάστημα μπορεί ενδεχομένως να
διατηρηθεί μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Η λειτουργία έκτακτης
ανάγκης μπορεί να εγκριθεί μέσω του [→ Main Menu → Error
→ Emergency], βλέπε Κεφ. 4.7.2. Αν η λειτουργία έκτακτης ανάγκης
δεν εγκρίθηκε, μπορεί να εκκινηθεί από την τρέχουσα ένδειξη
σφάλματος.

4.7.1 Manual Operation
[→ Main Menu → Error → Manual Operation]

Στη χειροκίνητη λειτουργία η αντλία θερμότητας ρυθμίζεται σε μια
σταθερή θερμοκρασία προσαγωγής. Η χειροκίνητη λειτουργία θα
πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διαγνωστικούς
σκοπούς. Η χειροκίνητη λειτουργία εκκινείται όταν η παράμετρος
[Status Manual Operation] τεθεί σε "Active". Η επιθυμητή
θερμοκρασία προσαγωγής ρυθμίζεται μέσω της παραμέτρου
[Temperature manual Operation].

Κατά την υδραυλικά καθοριζόμενη λειτουργία προτεραιότητας για
την παραγωγή ζεστού νερού πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε η
ονομαστική τιμή προσαγωγής που έχει ρυθμιστεί στη χειροκίνητη
λειτουργία να επαρκεί για την επίτευξη της αποθηκευμένης
ονομαστικής θερμοκρασίας ζεστού νερού (παράμετρος [Hot water
temp. setpoint 1]).

4.7.2 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
[→ Main Menu → Error → Emergency]

Αν διακοπεί η λειτουργία της αντλίας θερμότητας, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως θέρμανση έκτακτης ανάγκης ο εφεδρικός
θερμαντήρας ή ένας άλλος εξωτερικός θερμαντήρας. Αν το
[Emergency] τεθεί στο "On", τότε σε περίπτωση σφάλματος
ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Σε
διαφορετική περίπτωση η λειτουργία έκτακτης ανάγκης μπορεί να
εκκινηθεί και αφού εμφανιστεί ένα σφάλμα, μέσω της ένδειξης
σφάλματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος έκτακτης
ανάγκης διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις θέρμανσης και
ζεστού νερού καλύπτονται με ασφάλεια ακόμα και σε
περίπτωση βλάβης της αντλίας θερμότητας. Σε κάθε
περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ο χρήστης να αντιληφθεί με
καθυστέρηση τη βλάβη της εγκατάστασης και κατά
συνέπεια να αυξηθεί η κατανάλωση ρεύματος. Στην
προεπιλεγμένη ρύθμιση η λειτουργία έκτακτης ανάγκης
είναι ρυθμισμένη στο "Off".

4.7.3 Πρωτόκολλο σφαλμάτων
[→ Main Menu → Error → Protocol]

Σε αυτό το μενού μπορεί να διαβαστεί το πρωτόκολλο σφαλμάτων.
Το πιο πρόσφατο μήνυμα σφάλματος βρίσκεται στην πρώτη θέση.
Με κάθε νέα καταχώρηση, όλα τα προγενέστερα μηνύματα
μετατοπίζονται στην επόμενη θέση. Το 16ο μήνυμα σφάλματος
διαγράφεται κατά την εμφάνιση ενός νέου μηνύματος. Το
πρωτόκολλο σφαλμάτων μπορεί να διαγραφεί μόνο από το σέρβις.

4.7.4 Ένδειξη σφάλματος
[→ Main Menu → Error → Display]

Σε αυτό το μενού μπορεί να γίνει κλήση της ένδειξης σφάλματος για
ένα τρέχον σφάλμα.

Εικόνα 4-9 Ένδειξη σφάλματος

4.8 Τερματικό
[→ Main Menu → Terminal]
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Σε αυτό το μενού μπορεί να πραγματοποιηθεί χειρισμός και
παραμετροποίηση και άλλων ενσωματωμένων συσκευών στο
σύστημα RoCon μέσω του διαύλου CAN (εξαρτήματα συστήματος
ρύθμισης μονάδας μείκτη ή θερμαντήρα), εφόσον το εκάστοτε πεδίο
χειρισμού διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιώματα.

Λειτουργικά αναγνωριστικά
Το σύστημα RoCon παρέχει πολλές δυνατότητες χρήσης και
επέκτασης. Τα μεμονωμένα στοιχεία συστήματος RoCon
επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του διαύλου δεδομένων CAN. Για
τον σκοπό αυτό συνδέονται μεταξύ τους με καλώδια διαύλου
δεδομένων οι πλακέτες κυκλώματος RoCon BM2C και τα πεδία
χειρισμού RoCon+ B1 του Daikin Altherma EHS(X/H), καθώς και τα

τυχόν προαιρετικά στοιχεία συστήματος μονάδα χώρου RoCon U1
και μονάδα μείκτη RoCon M1. Σε αυτά τα στοιχεία συστήματος
πρέπει να εκχωρούνται σαφή λειτουργικά αναγνωριστικά για να
λειτουργήσει ομαλά η ανταλλαγή δεδομένων και η αντιστοιχία εντός
του συστήματος RoCon.

Η αντιστοιχία των λειτουργικών αναγνωριστικών πραγματοποιείται
με περισσότερη ευκολία μέσω του Configuration Wizard. Η
διαδικασία αυτή εκτελείται αυτόματα κατά την πρώτη θέση σε
λειτουργία ή μπορεί να εκκινηθεί χειροκίνητα από το [Main Menu
→ Configuration → Wizard] σε περίπτωση επεκτάσεων στην
εγκατάσταση θέρμανσης. Επιπλέον τα περισσότερα αναγνωριστικά
μπορούν να προσαρμοστούν στο σύστημα RoCon και μέσω των
ρυθμίσεων παραμέτρων σε αυτό το μενού.

Αναγνωριστικό/Λειτουργία Στοιχεία συστήματος Παράμετροι Παρατηρήσεις
Αναγνωριστικό κυκλώματος θέρμανσης

Σαφής αρίθμηση ενός κυκλώματος
θέρμανσης της εγκατάστασης
θέρμανσης στο σύστημα RoCon.
Μπορούν να ρυθμιστούν το πολύ 16
κυκλώματα θέρμανσης.

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

[Unmixed Circ Config]

βλ. Κεφ. 7.11

Εργοστασιακή ρύθμιση = 0

Κανονικά δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί. (5)

Μονάδα χώρου EHS157034 [Heating circuit
assignment]

βλέπε οδηγίες RoCon
U1/M1

Εργοστασιακή ρύθμιση = Off

Απαιτείται προσαρμογή, αν υπάρχουν
διαφορετικά κυκλώματα θέρμανσης στο
σύστημα ή/και η παράμετρος [Master-RoCon]
= On

Μονάδα μείκτη EHS157068 [Heating circuit
assignment]

βλέπε οδηγίες RoCon
U1/M1

Εργοστασιακή ρύθμιση = Off

Πρέπει κατά βάση να προσαρμοστεί στη
ρύθμιση του διακόπτη διεύθυνσης.

Αναγνωριστικό θερμαντήρα

Σαφής αρίθμηση ενός θερμαντήρα στο
σύστημα RoCon.

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

[BUS ID HS]

βλ. Κεφ. 7.11

Εργοστασιακή ρύθμιση = 0

Κανονικά δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί. (5)

Μονάδα μείκτη EHS157068 [Boiler Assignment]

βλέπε οδηγίες RoCon
U1/M1

Εργοστασιακή ρύθμιση = 0

Κανονικά δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί. (5)

Καθορίστε τον θερμαντήρα που τροφοδοτεί το
αντιστοιχισμένο κύκλωμα θέρμανσης με
θερμότητα.

Αναγνωριστικό τερματικού

Σαφής αρίθμηση ενός πεδίου χειρισμού
RoCon+ B1 ή EHS157034, στο οποίο
μπορεί πραγματοποιηθεί τηλεχειρισμός
από έναν θερμαντήρα ή μια μονάδα
μείκτη στο σύστημα RoCon.

Μπορεί να χορηγηθεί δικαίωμα για
τηλεχειρισμό για έως 10 πεδία
χειρισμού στο σύστημα RoCon. Αν
πρέπει να είναι δυνατός ο τηλεχειρισμός
στο σύστημα RoCon, πρέπει να
εκχωρηθεί σε ένα πεδίο χειρισμού το
αναγνωριστικό "0".

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

[Terminaladress]

βλ. Κεφ. 7.9

Εργοστασιακή ρύθμιση = Off

Η τιμή θα πρέπει να ρυθμιστεί στο "0", αν στο
σύστημα RoCon είναι συνδεδεμένη
τουλάχιστον 1 μονάδα μείκτη και το κύκλωμα
μείκτη θα πρέπει να είναι χειριζόμενο off από
τον θερμαντήρα.

Μονάδα χώρου EHS157034 [Terminaladress]

βλ. Κεφ. 7.9

Εργοστασιακή ρύθμιση = Off

Η τιμή πρέπει να ρυθμιστεί σε μια σαφή
αριθμητική τιμή στο σύστημα RoCon, αν
πρέπει να πραγματοποιηθεί τηλεχειρισμός στα
στοιχεία συστήματος με τη μονάδα χώρου
μέσω ενός έγκυρου αναγνωριστικού
συσκευής.

Αναγνωριστικό συσκευής

Σαφής αρίθμηση ενός θερμαντήρα ή
μιας μονάδας μείκτη στο σύστημα
RoCon.

Μπορούν να χορηγηθούν έως 16
αριθμοί συσκευής.

Αυτοί οι αριθμοί συσκευής
αναγνωρίζονται σε ένα [Bus - Scan] και
εμφανίζονται για την ταυτοποίηση μιας
τηλεχειριζόμενης συσκευής.

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

[BUS ID HS]

βλ. Κεφ. 7.11

Ίδια με το αναγνωριστικό θερμαντήρα.

Η τιμή δεν επιτρέπεται να είναι ίδια με το
αναγνωριστικό κυκλώματος θέρμανσης μιας
μονάδας μείκτη στο σύστημα RoCon.

Μονάδα μείκτη EHS157068 [Heating circuit
assignment]

βλ. Κεφ. 9

Ίδια με το αναγνωριστικό κυκλώματος
θέρμανσης.

Η τιμή δεν επιτρέπεται να είναι ίδια με το
χαρακτηριστικό θερμαντήρα ενός θερμαντήρα
Daikin στο σύστημα RoCon.

Η τιμή πρέπει να είναι ίδια με τη ρύθμιση του
διακόπτη διεύθυνσης.

Πίν. 4-10 Λειτουργικά αναγνωριστικά στο σύστημα RoCon

(5) Μπορούν να συνδεθούν το πολύ 8 θερμαντήρες στο σύστημα RoCon μέσω του διαύλου δεδομένων CAN. Οι περισσότεροι
συνδεδεμένοι θερμαντήρες στην εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να θεωρούνται ως ειδική χρήση. Ενδεχ. επικοινωνήστε με
έναν τεχνικό σέρβις.
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4.8.1 Σάρωση διαύλου (Bus-Scan) για
λειτουργία τερματικού

[→ Main Menu → Terminal → Bus-Scan]

Μετά την ενεργοποίηση του "Bus-Scan" εμφανίζεται στην οθόνη
προς επιλογή μια λίστα με τις αναγνωρισμένες συσκευές (με
εκχωρημένη διεύθυνση τερματικού). Μετά την επιλογή και την
επιβεβαίωση μιας εξωτερικής συσκευής, ενεργοποιείται η λειτουργία
τερματικού για αυτήν τη συσκευή. Το πεδίο χειρισμού βρίσκεται
έπειτα στη λειτουργία τερματικού.

Το τοπικό πεδίο χειρισμού λειτουργεί ως τηλεχειρισμός της
εξωτερικής συσκευής και στην οθόνη εμφανίζεται η σχετική
προεπιλεγμένη ένδειξη. Συγχρόνως πραγματοποιούνται και
αποθηκεύονται όλες οι λειτουργίες χειρισμού 1:1, όπως στην
εξωτερική συσκευή. Οι τιμές και τα σύμβολα που εμφανίζονται
αποθηκεύονται πάντα στην επιλεγμένη συσκευή.

Για τον χειρισμό της τοπικής συσκευής πρέπει αυτή να
ενεργοποιηθεί ξανά στη λίστα επιλογής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να πραγματοποιηθεί η σάρωση διαύλου πρέπει να
εκχωριστεί μια έγκυρη διεύθυνση τερματικού στο πεδίο
χειρισμού RoCon+ B1 του Daikin Altherma EHS(X/H) ή της
μονάδας χώρου EHS157034. Αυτό μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο με κωδικό τεχνικού. Επικοινωνήστε
σε αυτή την περίπτωση με τον δικό σας τεχνικό
θέρμανσης.

Αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία τερματικού στην
εγκατάσταση θέρμανσης, πρέπει να εκχωριστεί σε ένα
πεδίο χειρισμού το αναγνωριστικό τερματικού= 0.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν στο μενού "Terminal" εμφανίζεται το μήνυμα "n.a.", τότε
δεν έχει εκχωριστεί μέχρι τώρα μια έγκυρη διεύθυνση
τερματικού στο πεδίο χειρισμού.

Αν συνεχίσει να εμφανίζεται το μήνυμα "n.a.", τότε μπορεί
να χρειαστεί να γίνει ενημέρωση του λογισμικού συσκευής
για να καταστεί δυνατή η χρήση της λειτουργίας
τερματικού. Απευθυνθείτε σε αυτήν την περίπτωση στην
ομάδα σέρβις.

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση λειτουργίας τερματικού για τον
θερμαντήρα με αναγνωριστικό διαύλου 2 [→ Main Menu → Terminal
→ｨ Bus-Scan]:

Πραγματοποιείται σάρωση διαύλου. Εμφανίζεται η επισκόπηση
όλων των συσκευών που βρέθηκαν.

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι ο
ρυθμιστής BM1/BE1 #2 να εμφανίζεται με μπλε χρώμα.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
è Το τοπικό πεδίο χειρισμού λειτουργεί ως τηλεχειρισμός για

τον θερμαντήρα με αναγνωριστικό διαύλου 2.

Για να τερματίσετε τη λειτουργία τερματικού και να αλλάξετε το πεδίο
χειρισμού ξανά στον χειρισμό της αντιστοιχισμένης συσκευής,
πρέπει να επιλέξετε και να επιβεβαιώσετε στο μενού "Bus-Scan" την
παράμετρο [Local (no selection)].

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν το τοπικό πεδίο χειρισμού χρησιμοποιείται ως
τηλεχειρισμός για μια μονάδα μείκτη, αλλάζει τόσο η
αρχική οθόνη όσο και η δομή του μενού (βλέπε Κεφ. 9).

4.8.2 Επιλογή διεύθυνσης τερματικού
[→ Main Menu → Terminal → Adress]

Ρύθμιση του αναγνωριστικού τερματικού του πεδίου χειρισμού για
την πρόσβαση συστήματος. Η ρυθμισμένη τιμή πρέπει να είναι
σαφής σε όλο το σύστημα. Η επιβεβαίωση αυτής της παραμέτρου με
το περιστροφικό πλήκτρο πραγματοποιεί μια νέα έναρξη του
συστήματος ρύθμισης.

Όλες οι ρυθμίσεις, εκτός από το "Off", εξουσιοδοτούν τον χρήστη του
πεδίου χειρισμού να ενεργοποιήσει τη λειτουργία τερματικού και να
χειριστεί με αυτόν τον τρόπο όλα τα εξαρτήματα συστήματος RoCon
με ένα έγκυρο αναγνωριστικό συσκευής.

4.8.3 Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος
[→ Main Menu → Terminal → Configuration System]

Αυτό το μενού περιέχει τη ρύθμιση παραμέτρων συστήματος για τη
συσκευή, αποτελούμενη από τη ρύθμιση παραμέτρων αισθητήρων
και ρύθμιση παραμέτρων διαύλων δεδομένων. Αν αυτή η
παράμετρος τεθεί σε "Inactive" ή "Delete", πραγματοποιείται μια νέα
έναρξη του συστήματος ελέγχου. Ακολουθεί ένα μήνυμα σφάλματος
και πρέπει να ακολουθηθεί η πλοήγηση μενού που εμφανίζεται.

Αν κατά την πρώτη εκκίνηση της συσκευής το ερώτημα σχετικά με τη
χρήση της προεπιλεγμένης ρύθμισης παραμέτρων απαντηθεί με
"Yes", ενεργοποιείται αυτόματα η κατάλληλη βασική ρύθμιση
παραμέτρων για τον εγκατεστημένο θερμαντήρα.

4.9 Στατιστικά
[→ Main Menu → Statistic]

Σε αυτό το μενού μπορεί να γίνει κλήση αθροισμένων τιμών για την
απόδοση ισχύος και τους χρόνους λειτουργίας της αντλίας
θερμότητας και των εξαρτημάτων της από τη στιγμή της έναρξης
λειτουργίας.
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5 Πρώτη έναρξη λειτουργίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιπλέον, πέρα των διευκρινίσεων σχετικά με τη θέση σε
λειτουργία που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο, πρέπει
να τηρείτε και τους ειδικούς κανονισμούς για τη θέση σε
λειτουργία του Daikin Altherma EHS(X/H) στις εκάστοτε
σχετικές οδηγίες εγκατάστασης.

5.1 Configuration Wizard
Το Configuration Wizard διευκολύνει τη ρύθμιση του συστήματος
κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Εμφανίζεται αυτόματα κατά τη
διάρκεια της πρώτης θέσης σε λειτουργία και εκτελεί καθοδήγηση
μέσω καθορισμένων σελίδων επιλογής. Όσο δεν επιβεβαιώνεται η
συνολική ρύθμιση συστήματος, γίνεται εκ νέου κλήση του
Configuration Wizard σε κάθε ενεργοποίηση. Μόνο αφού
επιβεβαιωθεί η ρύθμιση συστήματος μπορεί να μεταβεί ο
θερμαντήρας στην κανονική λειτουργία. Στην κανονική λειτουργία
μπορεί να γίνει χειροκίνητη κλήση του Configuration Wizard [→ Main
Menu → Configuration → Wizard].

Ο χειρισμός των διαφόρων σελίδων επιλογής του Configuration
Wizard πραγματοποιείται σύμφωνα με τις μάσκες που
περιγράφονται στο Κεφ. 3.3. Στην μπάρα μενού κάθε σελίδας
επιλογής μπορεί να επιλεγεί το εικονίδιο επιστροφής. Η "Επιστροφή"
οδηγεί στην προηγούμενη σελίδα επιλογής, όπως και το
παρατεταμένο πάτημα. Με την επιβεβαίωση μιας επιλογής με το
"OK" γίνεται απευθείας μετάβαση στην επόμενη σελίδα επιλογής. Η
τροποποιημένη παράμετρος αποθηκεύεται άμεσα.

5.2 Πλοήγηση μενού στο
Configuration Wizard

→ Γλώσσα
1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να

εμφανιστεί η επιθυμητή γλώσσα με μπλε χρώμα.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").

→ Προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων
Όταν δεν υπάρχουν συνδεδεμένα προαιρετικά εξαρτήματα
συστήματος RoCon:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το "Yes".

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").

Όταν είναι συνδεδεμένα προαιρετικά εξαρτήματα συστήματος
RoCon όπως EHS157034 ή/και EHS157068:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το "No".

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").

Επιλέξτε και ρυθμίστε τα παρακάτω στοιχεία της λίστας όταν αυτό
απαιτείται:

▪ UnmixedCircConfig (βλέπε Κεφ. 4.8)

▪ BUS ID HS (βλέπε Κεφ. 4.8)

▪ Time Master (βλέπε Κεφ. 7.11)

Όταν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το "Configuration System".

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").

3 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το "Yes".

4 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").

→ Ημερομηνία
1 Ρυθμίστε την ημερομηνία (βλέπε Κεφ. 3.3.6).

→ Ώρα
1 Ρυθμίστε την ώρα (βλέπε Κεφ. 3.3.5)

→ Εξωτερική μονάδα
1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να

εμφανιστεί με μπλε χρώμα ο εγκατεστημένος τύπος εξωτερικών
μονάδων.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").

→ Εσωτερική μονάδα
1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να

εμφανιστεί με μπλε χρώμα ο εγκατεστημένος τύπος εσωτερικών
μονάδων.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").

→ Παράμετροι συστήματος
Επιλέξτε και ρυθμίστε τα παρακάτω στοιχεία της λίστας όταν αυτό
απαιτείται:

▪ Υπάρχει [Room thermostat]; (βλέπε Κεφ. 7.5.4)

▪ Είναι επιθυμητό το [Heating support]; (βλέπε Κεφ. 7.5.5)

▪ Είναι επιθυμητό το [Continuous heating]; (βλέπε Κεφ. 7.5.5)

Όταν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το εικονίδιο επιβεβαίωσης στην
μπάρα μενού

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").

→ Όριο θέρμανσης
Επιλέξτε και ρυθμίστε τα παρακάτω στοιχεία της λίστας όταν αυτό
απαιτείται:

▪ [Heating operation limit] (βλέπε Κεφ. 7.5.3)

▪ [Heat limit reducing mode] (βλέπε Κεφ. 7.5.3)

Όταν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το εικονίδιο επιβεβαίωσης στην
μπάρα μενού

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").

→ Σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες
Είναι επιθυμητή η ρύθμιση σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το "0"

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
– Ρύθμιση [Room temperature setpoint 1] (βλέπε Κεφ. 7.5.1)
– Ρύθμιση [Heat-Slope] (βλέπε Κεφ. 4.5.4)
– Μόνο στον αναστρέψιμο τύπο συσκευών: Ρύθμιση της

καμπύλης ψύξης (βλέπε Κεφ. 4.5.5)

Δεν είναι επιθυμητή η ρύθμιση σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το "1"
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2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").
– Ρύθμιση [Feed temperature heating mode] (βλέπε Κεφ.

7.6.3)
– Μόνο στον αναστρέψιμο τύπο συσκευών: Ρύθμιση [Feed

temperature cooling mode] (βλέπε Κεφ. 7.6.4)

→ Θερμοκρασία ζεστού νερού
1 Ρύθμιση [Hot water temp. setpoint 1] (βλέπε Κεφ. 7.3.4)

→ Υστέρηση ζεστού νερού
1 Ρύθμιση [Hot water hysteresis] (βλέπε Κεφ. 7.6.5)

→ Εξωτερικός καυστήρας
Δεν υπάρχει εξωτερικός καυστήρας:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το "0".

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").

Υπάρχει προαιρετικός εφεδρικός θερμαντήρας:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το "1"

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").

Επιλέξτε και ρυθμίστε τα παρακάτω στοιχεία της λίστας όταν αυτό
απαιτείται:

▪ [Add. power hot water] (βλέπε Κεφ. 7.5.3)

▪ [Add. power stage 1] (βλέπε Κεφ. 7.5.3)

▪ [Add. power stage 2] (βλέπε Κεφ. 7.5.3)

▪ Λειτουργία έκτακτης ανάγκης (βλέπε Κεφ. 4.7.2)

Όταν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το εικονίδιο επιβεβαίωσης στην
μπάρα μενού

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").

Υπάρχει εναλλακτικός εξωτερικός καυστήρας:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το "2" ή το "3" (βλέπε Κεφ. 7.5.3)

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").

Επιλέξτε και ρυθμίστε τα παρακάτω στοιχεία της λίστας όταν αυτό
απαιτείται:

▪ [Add. power hot water] (βλέπε Κεφ. 7.5.3)

▪ [Add. power stage 1] (βλέπε Κεφ. 7.5.3)

▪ Λειτουργία έκτακτης ανάγκης (βλέπε Κεφ. 4.7.2)

Όταν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις:

1 Περιστρέψτε το περιστροφικό πλήκτρο δεξιόστροφα, μέχρι να
εμφανιστεί με μπλε χρώμα το εικονίδιο επιβεβαίωσης στην
μπάρα μενού.

2 Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε ("OK").

→ Σύστημα θέρμανσης
1 Ρύθμιση [Emitter type] (βλέπε Κεφ. 7.5.2)
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6 Επισκόπηση παραμέτρων

6.1 Μενού: Mode

Standby

Reducing

Heating

Automatic 2

Automatic 1

Summer

Cooling

Εικόνα 6-1 Παράμετροι στο μενού "Mode"

6.2 Μενού: User

Room temperature setpoint 1

Room temperature setpoint 2

Room temperature setpoint 3

Room

Hot water temp. setpoint 1

Hot water temp. setpoint 2

Hot water temp. setpoint 3

Domestic hot water

Away

Reducing

1x Load

Εικόνα 6-2 Παράμετροι στο μενού: "User"

6.3 Μενού: Time program

Circulation program

Party

Away

Vacation

Holiday

Heating circuit automatic 1

Hot water automatic 2

Hot water automatic 1

Heating circuit automatic 2

Time program reset

Εικόνα 6-3 Παράμετροι στο μενού: "Time program"

6.4 Μενού: Settings

Display Language

Date

Time

LCD Brightness

LCD illumination time

System Outdoor unit

Indoor unit

Emitter type

Pump dT heating

Pump dT cooling

Add. Heat

Equilibrium function

Equilibrium Temp

Inputs/Outputs Smart Grid

HT/NT function

HT/NT contact

Room thermostat

ISM Continuous heating

Power BIV

Special

Quiet level

Quiet mode

Programmable output (230 V)

TDHW switching threshold (off)

Min Perform Pump

Max Perform Pump

Config. add. heat generator

Add. power hot water

Add. power stage 1

Add. power stage 2

Mode Smart Grid

Interlink function

Func. burner blocking contact

Heating support (HZU)

HZU hysteresis

HZU max. temperature

AUX switching function

AUX delay time

Εικόνα 6-4 Παράμετροι στο μενού: "Settings"
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6.5 Μενού: Configuration

Access

Tank temperature sensor

Water pressure sensor

Glycol

Heat limit reducing mode

Heat-Slope

Feed temperature heating mode

Feed temperature reducing mode

Min. feed temperature

Adjustment room sensor

Start T-Out Cooling

Max T-Out Cooling

T-Flow Cooling start

T-Flow Cooling max

Feed temperature lower limit

Cooling setpoint adjustment

Interlink temperature reduction

Max. hot water generation time

Hot water blocking time

Hot water

Sensors

Adjustment outside temperature

Water pressure min.

Water pressure max.

Water pressure target

Max. pressure drop

HC Config Weather-dependent

Frost protection temperature

Insulation

Heating Heating operation limit

Max. feed temperature

Room Influence

Heating curve adaptation

Interlink temperature rise

Cooling curveCooling

Parameters

Feed temperature cooling mode

Circulation pump control

Circulation pump control

Thermal disinfection day

Thermal disinfection start time

Thermal disinfection temp.

Relay Test

Screed Program

Air PurgeAdd-on

Wizard

CUI Reset

Reset

Feed temperature overshoot

Comfort Heating

Floor screed dryout

External temperature sensor

Switch temperature HC

Hot water hysteresis

Timer add. heat generator

Εικόνα 6-5 Παράμετροι στο μενού: "Configuration"

6.6 Μενού: Info

Current

Hot water temperature current

Hot water temperature setpoint

Current return flow temperature

Current volume flow

Feed temperature HC setpoint

Mixer Position

Heat generator type

Software Nr B1/U1

Software no. controller

Overview

Feed temperature current

Feed temperature setpoint

Status heat circulation pump

Pressure

Mode

EXT

RT

Pump

V

EHS

TV

TVBH

TR

Tdhw

TA

Psyst

BPV

3UVD

TA2

Tliq2

quiet

HZU

Values

Average ext. temperature

Feed temperature HC current

Water pressure

Εικόνα 6-6 Παράμετροι στο μενού: "Info"

6.7 Μενού: Error

Manual operation

Emergency operation

Protocol

Display

Manual operation status

Manual operation temperature

Εικόνα 6-7 Παράμετροι στο μενού: "Error"
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6.8 Μενού: Terminal

Contr BM1/BE1 #X

Mix Valve #X

Bus - Scan

Address

System

Local (no selection)

Εικόνα 6-8 Παράμετροι στο μενού: "Terminal"

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν το τοπικό πεδίο χειρισμού χρησιμοποιείται ως
τηλεχειρισμός για μια μονάδα μείκτη, αλλάζει τόσο η
αρχική οθόνη όσο και η δομή του μενού (βλέπε Κεφ. 9).

6.9 Μενού: Statistic

Total Energy add. heat hot water

Energy add. heat heating

Energy HP cooling

Energy HP heating

Energy HP hot water

Runtime compressor

Runtime pump

Εικόνα 6-9 Παράμετροι στο μενού: "Statistic"
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7 Ρυθμίσεις παραμέτρων

7.1 Διευκρίνηση για τους πίνακες
παραμέτρων

Οι πίνακες παραμέτρων που αναφέρονται στα Κεφ. 7.2 έως Κεφ.
7.10 περιλαμβάνουν σύντομες πληροφορίες για όλες τις
παραμέτρους που διατίθενται στα εκάστοτε μενού και υπομενού στο
σύστημα ρύθμισης (1ο επίπεδο μενού, 2ο επίπεδο μενού).

Εκτός από τις περιγραφές των παραμέτρων, οι πίνακες
περιλαμβάνουν επίσης στοιχεία για τα εύρη ρύθμισης, τις
εργοστασιακές ρυθμίσεις, τις επιλογές ρύθμισης και τα εύρη βήματος
ρύθμισης καθώς και σύντομες επεξηγήσεις για τη λειτουργία.

Παρέχουν, επίσης, πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα
πρόσβασης για τον χειρισμό του συστήματος ρύθμισης. Για την
αντίστοιχη σήμανση χρησιμοποιούνται οι εξής συντομεύσεις:

BE Δικαίωμα πρόσβασης για τον χρήστη

HF Δικαίωμα πρόσβασης με Κωδικός τεχνικού

Σε περίπτωση διαφορετικών στοιχείων στις στήλες BE και
HF πριν από την επιλογή του επιπέδου παραμέτρων πρέπει
να έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση ως τεχνικός, για να
αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση που έχει
καταχωριστεί στη στήλη HF (βλέπε Κεφ. 4.5 ).

Κατάσταση:

N Μη ορατή

E Ορατή και ρυθμιζόμενη

S Ορατή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η αλλαγή κάποιων παραμέτρων απαιτεί επανεκκίνηση της
συσκευής. Αυτή διαρκεί μερικά λεπτά. Σε αυτό το χρονικό
διάστημα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επιπλέον
ρυθμίσεις. Η επανεκκίνηση μπορεί να αναβληθεί για
5 λεπτά, όταν στο ερώτημα "Απαιτείται επανεκκίνηση. Να
πραγματοποιηθεί τώρα;" επιλεγεί η απάντηση "Αργότερα".

Οι παράμετροι για τις οποίες απαιτείται επανεκκίνηση
επισημαίνονται στους παρακάτω πίνακες με (*)

7.2 Τρόπος λειτουργίας
[→ Main Menu → Mode]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Standby Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας είναι απενεργοποιημένες όλες οι εσωτερικές
λειτουργίες. Η προστασία από παγετό παραμένει ενεργή και εξασφαλίζεται μια
προστασία μπλοκαρίσματος της αντλίας.

Όλοι οι ενσωματωμένοι ρυθμιστές στο σύστημα RoCon μέσω του διαύλου CAN
ενεργοποιούνται συνολικά στην επιλογή αυτής της ρύθμισης, καθώς και σε
αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

Οι έξοδοι δεν είναι συνεχώς χωρίς τάση.

E E -

Reducing Το εσωτερικό κύκλωμα θέρμανσης ρυθμίζεται συνεχώς στην απαιτούμενη
θερμοκρασία προσαγωγής μείωσης σύμφωνα με τις παραμέτρους [Heat-Slope]
ή [Feed temperature reducing mode] ή, αν υπάρχει συνδεδεμένος θερμοστάτης
χώρου, στη θερμοκρασία του χώρου [Room temperature reduced]. Η παραγωγή
ζεστού νερού πραγματοποιείται σύμφωνα με το [Hot water automatic 1].

E E -

Heating Το εσωτερικό κύκλωμα θέρμανσης ρυθμίζεται συνεχώς στην απαιτούμενη
θερμοκρασία προσαγωγής σύμφωνα με τις παραμέτρους [Heat-Slope] ή [Feed
temperature heating mode] ή, αν υπάρχει συνδεδεμένος θερμοστάτης χώρου,
στη θερμοκρασία του χώρου [Room temperature setpoint 1]. Η παραγωγή
ζεστού νερού πραγματοποιείται σύμφωνα με το [Hot water automatic 1].

E E -
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Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Cooling Το εσωτερικό κύκλωμα θέρμανσης ρυθμίζεται συνεχώς στην απαιτούμενη
θερμοκρασία προσαγωγής σύμφωνα με τις παραμέτρους στο μενού [→ Main
Menu → Configuration → Cooling] ή, αν υπάρχει συνδεδεμένος θερμοστάτης
χώρου, στη θερμοκρασία του χώρου [Room temperature setpoint 1]. Η
παραγωγή ζεστού νερού πραγματοποιείται σύμφωνα με το [Hot water automatic
1]. Η προστασία από παγετό παραμένει ενεργή και εξασφαλίζεται μια προστασία
μπλοκαρίσματος της αντλίας.

E E -

Summer Το εσωτερικό κύκλωμα θέρμανσης είναι απενεργοποιημένο. Η προστασία από
παγετό παραμένει ενεργή και εξασφαλίζεται μια προστασία μπλοκαρίσματος της
αντλίας. Η παραγωγή ζεστού νερού πραγματοποιείται σύμφωνα με το [Hot water
automatic 1].

Όλοι οι ενσωματωμένοι ρυθμιστές στο σύστημα RoCon μέσω του διαύλου CAN
ενεργοποιούνται συνολικά στην επιλογή αυτής της ρύθμισης, καθώς και σε
αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

E E -

Automatic 1 Το εσωτερικό κύκλωμα θέρμανσης ρυθμίζεται σύμφωνα με το ρυθμισμένο
χρονικό πρόγραμμα [Heating circuit automatic 1] στις εκάστοτε ονομαστικές
θερμοκρασίες χώρου. Η παραγωγή ζεστού νερού πραγματοποιείται σύμφωνα με
το [Hot water automatic 1].

E E -

Automatic 2 Το εσωτερικό κύκλωμα θέρμανσης ρυθμίζεται σύμφωνα με το ρυθμισμένο
χρονικό πρόγραμμα [Heating circuit automatic 2] στις εκάστοτε ονομαστικές
θερμοκρασίες χώρου. Η παραγωγή ζεστού νερού πραγματοποιείται σύμφωνα με
το [Hot water automatic 2].

E E -

Πίν. 7-4 Παράμετροι στο μενού "Mode"
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7.3 User
[→ Main Menu → User]

7.3.1 Μενού: Room temperature setpoint
[→ Main Menu → User → Room]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Room
temperature
setpoint 1

Ονομαστική τιμή της θερμοκρασίας χώρου σε °C, η οποία ισχύει για τον 1ο
χρονικό κύκλο μεταγωγής του χρονικού προγράμματος [Automatic 1] και
[Automatic 2].

E E 5 - 40 °C 20 °C 0,5 °C

Room
temperature
setpoint 2

Ονομαστική τιμή της θερμοκρασίας χώρου σε °C, η οποία ισχύει για τον 2ο
χρονικό κύκλο μεταγωγής του χρονικού προγράμματος [Automatic 1] και
[Automatic 2].

E E 5 - 40 °C 20 °C 0,5 °C

Room
temperature
setpoint 3

Ονομαστική τιμή της θερμοκρασίας χώρου σε °C, η οποία ισχύει για τον 3ο
χρονικό κύκλο μεταγωγής του χρονικού προγράμματος [Automatic 1] και
[Automatic 2].

E E 5 - 40 °C 20 °C 0,5 °C

Πίν. 7-6 Παράμετροι στο μενού "Room temperature setpoint"

7.3.2 Μενού: Room temperature reduced
[→ Main Menu → User → Reduced]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Room
temperature
reduced

Ονομαστική τιμή της μείωσης θερμοκρασίας χώρου σε °C, η οποία ισχύει για τα
χρονικά προγράμματα [Automatic 1] και[Automatic 2].

E E 5 - 40 °C 15 °C 0,5 °C

Πίν. 7-7 Παράμετροι στο μενού "Room temperature reduced"

7.3.3 Μενού: Room temperature absence
[→ Main Menu → User → Absence]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Room
temperature
absence

Ονομαστική τιμή της μείωσης θερμοκρασίας χώρου σε °C, η οποία ισχύει για τα
χρονικά προγράμματα [Away] + [Vacation].

E E 5 - 40 °C 15 °C 0,5 °C

Πίν. 7-8 Παράμετροι στο μενού "Room temperature absence"

7.3.4 Μενού: Hot water temperature setpoint
[→ Main Menu → User → Hot water]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Hot water temp.
setpoint 1

Ονομαστική τιμή της θερμοκρασίας ζεστού νερού σε °C, η οποία ισχύει για τον
1ο χρονικό κύκλο μεταγωγής του χρονικού προγράμματος [Automatic 1] και
[Automatic 2].

E E 35 - 70 °C 48 °C 1 °C

Hot water temp.
setpoint 2

Ονομαστική τιμή της θερμοκρασίας ζεστού νερού σε °C, η οποία ισχύει για τον
2ο χρονικό κύκλο μεταγωγής του χρονικού προγράμματος [Automatic 1] και
[Automatic 2].

E E 35 - 70 °C 48 °C 1 °C

Hot water temp.
setpoint 3

Ονομαστική τιμή της θερμοκρασίας ζεστού νερού σε °C, η οποία ισχύει για τον
3ο χρονικό κύκλο μεταγωγής του χρονικού προγράμματος [Automatic 1] και
[Automatic 2].

E E 35 - 70 °C 48 °C 1 °C

Πίν. 7-9 Παράμετροι μενού "Hot water temperature setpoint"
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7.3.5 Μενού: 1x Hot water [→ Main Menu → User → 1x Load]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστασ
ιακή

ρύθμιση

Εύρο
ς

βήμα
τος

BE HF

1x Hot Water Εκκίνηση προετοιμασίας ζεστού νερού μία φορά στην ρυθμισμένη ονομαστική
τιμή [Hot water temp. setpoint 1] χωρίς περιορισμό χρόνου, ανεξάρτητα από
προγράμματα θέρμανσης.

E E Off

On

-

Πίν. 7-10 Παράμετρος μενού "1x Hot water"

7.4 Time Program
[→ Main Menu → Time program]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Party Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί χρόνος μία φορά για την
προσωρινή επέκταση του χρόνου θέρμανσης του εσωτερικού κυκλώματος
θέρμανσης (μορφή hh:mm).

E E 00:00 -
06:00

00:00 1 h

Away Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί χρόνος μία φορά για το
προσωρινό σύστημα ρύθμισης στην ρυθμισμένη θερμοκρασία απουσίας.

E E 00:00 -
06:00

00:00 1 h

Vacation Το εσωτερικό κύκλωμα θέρμανσης ρυθμίζεται διαρκώς (24 ώρες τη μέρα) στη
ρυθμισμένη θερμοκρασία απουσίας (παράμετρος [Room temperature reduced]).

Μέσω μιας λειτουργίας ημερολογίου μπορείτε να καταχωρίσετε το χρονικό
διάστημα της απουσίας.

E E Ημερομηνία
1ης μέρας

-

Ημερομηνία
τελευταίας

μέρας

- 1η
μέρα

Holiday Μέσω μιας λειτουργίας ημερολογίου μπορείτε να καταχωρίσετε το χρονικό
διάστημα της παρουσίας.

E E Ημερομηνία
1ης μέρας

-

Ημερομηνία
τελευταίας

μέρας

- 1η
μέρα

Heating circuit
automatic 1

Σε αυτό το μενού μπορεί να παραμετροποιηθεί το 1ο χρονικό πρόγραμμα για το
εσωτερικό κύκλωμα θέρμανσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε 3 κύκλους μεταγωγής με
μια απεμπλοκή 15 λεπτών. Είναι δυνατή η μεμονωμένη καταχώριση για την κάθε
ημέρα εβδομάδας ξεχωριστά. Μορφή: (ΟΝ) ωω:λλ - ωω:λλ (OFF)

Επίσης, οι κύκλοι μπορούν να παραμετροποιηθούν από Δευτέρα έως
Παρασκευή, Σάββατο έως Κυριακή και Δευτέρα έως Κυριακή.

E E βλ. Κεφ. 4.3 βλ. Πίν.
4-3

15 min

Heating circuit
automatic 2

Σε αυτό το μενού μπορεί να παραμετροποιηθεί το 2ο χρονικό πρόγραμμα για το
εσωτερικό κύκλωμα θέρμανσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε 3 κύκλους μεταγωγής με
μια απεμπλοκή 15 λεπτών. Είναι δυνατή η μεμονωμένη καταχώριση για την κάθε
ημέρα εβδομάδας ξεχωριστά. Μορφή: (ΟΝ) ωω:λλ - ωω:λλ (OFF)

Επίσης, οι κύκλοι μπορούν να παραμετροποιηθούν από Δευτέρα έως
Παρασκευή, Σάββατο έως Κυριακή και Δευτέρα έως Κυριακή.

E E βλ. Κεφ. 4.3 βλ. Πίν.
4-3

15 min
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Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Hot water
automatic 1

Σε αυτό το μενού μπορεί να παραμετροποιηθεί το 1ο χρονικό πρόγραμμα για
την παραγωγή ζεστού νερού. Μπορείτε να ρυθμίσετε 3 κύκλους μεταγωγής με
μια απεμπλοκή 15 λεπτών. Είναι δυνατή η μεμονωμένη καταχώριση για την κάθε
ημέρα εβδομάδας ξεχωριστά. Μορφή: (ΟΝ) ωω:λλ - ωω:λλ (OFF)

Επίσης, οι κύκλοι μπορούν να παραμετροποιηθούν από Δευτέρα έως
Παρασκευή, Σάββατο έως Κυριακή και Δευτέρα έως Κυριακή.

E E βλ. Κεφ. 4.3 βλ. Πίν.
4-3

15 min

Hot water
automatic 2

Σε αυτό το μενού μπορεί να παραμετροποιηθεί το 2ο χρονικό πρόγραμμα για
την παραγωγή ζεστού νερού. Μπορείτε να ρυθμίσετε 3 κύκλους μεταγωγής με
μια απεμπλοκή 15 λεπτών. Είναι δυνατή η μεμονωμένη καταχώριση για την κάθε
ημέρα εβδομάδας ξεχωριστά. Μορφή: (ΟΝ) ωω:λλ - ωω:λλ (OFF)

Επίσης, οι κύκλοι μπορούν να παραμετροποιηθούν από Δευτέρα έως
Παρασκευή, Σάββατο έως Κυριακή και Δευτέρα έως Κυριακή.

E E βλ. Κεφ. 4.3 βλ. Πίν.
4-3

15 min

Circulation
program

Σε αυτό το μενού μπορεί να παραμετροποιηθεί ένα χρονικό πρόγραμμα για τον
κυκλοφορητή. Μπορείτε να ρυθμίσετε 3 κύκλους μεταγωγής με μια απεμπλοκή
15 λεπτών. Είναι δυνατή η μεμονωμένη καταχώριση για την κάθε ημέρα
εβδομάδας ξεχωριστά. Μορφή: (ΟΝ) ωω:λλ - ωω:λλ (OFF)

Επίσης, οι κύκλοι μπορούν να παραμετροποιηθούν από Δευτέρα έως
Παρασκευή, Σάββατο έως Κυριακή και Δευτέρα έως Κυριακή.

E E βλ. Κεφ. 4.3 βλ. Πίν.
4-3

15 min

Επαναφορά
χρονικού
προγράμματος

Σε αυτό το μενού μπορεί να γίνει επαναφορά των χρονικών προγραμμάτων στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για τον σκοπό αυτό επιλέξτε τα αντίστοιχα χρονικά
προγράμματα και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την επιλογή.

E E Party

Away

Vacation

Holiday

Heating
circuit

automatic 1

Heating
circuit

automatic 2

Hot water
automatic 1

Hot water
automatic 2

Circulation
program

- -

Πίν. 7-11 Παράμετροι στο μενού: Time Program
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7.5 Ρυθμίσεις
[→ Main Menu → Settings]

7.5.1 Μενού: Display settings
[→ Main Menu → Settings → Display]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Language Γλώσσα χώρας των κειμένων ενδείξεων στην μονάδα χειρισμού E E Γερμανικά

English

Français

Nederlands

Espanol

Portugués

Italiano

-

Date Τρέχουσα ημερομηνία σε μορφή ημέρα/μήνας/έτος. Η τρέχουσα ημέρα
εβδομάδας υπολογίζεται αυτόματα σύμφωνα με την ημερομηνία.

E E

Time Ώρα σε μορφή ώρες/λεπτά. E E
LCD Brightness Φωτεινότητα της οθόνης E E 0 – 100 % 80 % 10 %
Διάρκεια
φωτισμού οθόνης
LCD

Διάρκεια φωτισμού της οθόνης E E 5 - 120 s 30 s 1 s

Πίν. 7-13 Παράμετροι στο μενού "Display settings"
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7.5.2 Μενού: System [→ Main Menu → Settings → System]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Outdoor unit Τύπος εξωτερικής μονάδας αντλίας θερμότητας N E 4 kW

6 kW

8 kW

11 kW

14 kW

16 kW

- -

Indoor unit Τύπος εσωτερικής μονάδας αντλίας θερμότητας.

Η προσαρμογή της τιμής ρύθμισης είναι σημαντική, καθώς οι τύποι συσκευής
διαθέτουν διαφορετικά λογικά συστήματα αποπάγωσης.

N E R/EHS(B)(X/
H)04P30/50

D

R/EHS(B)(X/
H)08P30D

R/EHS(B)(X/
H)08P50D

R/EHS(B)(X/
H)16P50D

- -

Emitter type (*) Τύπος εναλλάκτη θερμότητας στο σύστημα θέρμανσης.

Αν επιλεγεί η ρύθμιση "Radiator" και επιθυμούνται υψηλές θερμοκρασίες
προσαγωγής, ενδέχεται να είναι χρήσιμο να αυξηθεί η παράμετρος [Max. feed
temperature] στους 65 °C ([→ Main Menu → Configuration → Heating]).

N E Ενδοδαπέδι
α θέρμανση

Radiator

Convector

-

Pump dT heating
(*)

Θέρμανση: Απαιτούμενη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θερμοκρασίας
επιστροφής και προσαγωγής. Σε περίπτωση που απαιτείται μια ελάχιστη
διαφορά θερμοκρασίας για την καλή λειτουργία των συστημάτων κατανομής
θερμότητας στον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης.

N E 3-10 5 1

Pump dT cooling
(*)

Ψύξη: Απαιτούμενη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θερμοκρασίας επιστροφής
και προσαγωγής. Σε περίπτωση που απαιτείται μια ελάχιστη διαφορά
θερμοκρασίας για την καλή λειτουργία των συστημάτων κατανομής θερμότητας
στον τρόπο λειτουργίας ψύξης.

N E 3-10 5 1

Πίν. 7-14 Παράμετροι στο μενού "System"
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7.5.3 Μενού: Additional heat generator
[→ Main Menu → Settings → Add. Heat]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Config. add. heat
generator

Ρύθμιση που ορίζει αν υπάρχει πρόσθετος εξωτερικός θερμαντήρας για την
παραγωγή ζεστού νερού (WW) ή/και την υποστήριξη θέρμανσης (HZU).

N E No add. heat
generator

Optional
backup
heater

Add. heat
generator
HW and

HZU

Add. heat
generator

HW or HZU

-

Add. power hot
water

Θερμική ισχύς του ηλεκτρικού βοηθητικού θερμαντήρα για παραγωγή ζεστού
νερού

N E 1 – 40 kW 3 kW 1 kW

Add. power stage
1 (*)

Θερμική ισχύς του ηλεκτρικού βοηθητικού θερμαντήρα για υποστήριξη
θέρμανσης, βαθμίδα 1

βλέπε οδηγίες λειτουργίας της θερμαινόμενης ράβδου BUxx.

N E 1 – 40 kW 3 kW 1 kW

Add. power stage
2 (*)

Θερμική ισχύς του ηλεκτρικού βοηθητικού θερμαντήρα για υποστήριξη
θέρμανσης, βαθμίδα 2

βλέπε οδηγίες λειτουργίας της θερμαινόμενης ράβδου BUxx.

N E 1 – 40 kW 3 kW 1 kW

Λειτουργία
δυαδικής
σύνδεσης (*)

Η λειτουργία δυαδικής σύνδεσης είναι σημαντική για τη λειτουργία του
προαιρετικού βοηθητικού θερμαντήρα λόγω της απαίτησης εφεδρείας
(λειτουργία θέρμανσης χώρου).

▪ Off: Η λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα είναι διαρκώς δυνατή.

▪ On: Ο εφεδρικός θερμαντήρας ενεργοποιείται, αφού πρώτα μειωθεί κάτω από
το όριο η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο [Equilibrium
Temp].

N E Off

On

On -

Equilibrium Temp Η ρύθμιση επηρεάζει τον τρόπο δράσης της επαφής μεταγωγής AUX χωρίς
δυναμικό (εναλλασσόμενη έξοδος μεταγωγής A), που έχει οριστεί στην
παράμετρο [AUX switching function].

Μόνο αν η παράμετρος [Λειτουργία δυαδικής σύνδεσης] = On:

Εξωτερική θερμοκρασία από την οποία και έπειτα θα ενεργοποιείται ο
προαιρετικός βοηθητικός θερμαντήρας για την υποστήριξη της θέρμανσης
χώρου. Η θερμοκρασία δυαδικής σύνδεσης είναι σημαντική για τη λειτουργία του
προαιρετικού βοηθητικού θερμαντήρα λόγω της απαίτησης εφεδρείας
(λειτουργία θέρμανσης χώρου). Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η
θερμοκρασία του αισθητήρα θερμοκρασίας, ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος
στην εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας (ενημερωτική τιμή TA).

N E -15 °C -
+35 °C

0 °C 1 °C

Πίν. 7-15 Παράμετροι στο μενού "Additional heat generator"
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7.5.4 Μενού: In-/Outputs
[→ Main Menu → Settings → In-/Outputs]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Smart Grid Αξιολόγηση του σήματος SG (βλέπε Κεφ. 4.4).

Off: Η λειτουργία Smart Grid δεν είναι ενεργή, το σήμα δεν αξιολογείται.

On: Ανάλογα με το σήμα της επιχείρησης ηλεκτρισμού η αντλία θερμότητας
απενεργοποιείται (όχι λειτουργία προστασίας από παγετό) ή λειτουργεί με
υψηλότερες θερμοκρασίες.

N E Off

On

Off -

Mode Smart Grid Μόνο αν η παράμετρος [Smart Grid] = On:

Χρησιμεύει για την πιθανή αύξηση της ονομαστικής θερμοκρασίας σε περίπτωση
εντολής ενεργοποίησης του Smart Grid.

▪ Comfort (αύξηση της ονομαστικής θερμοκρασίας ζεστού νερού κατά 5 K)

▪ Standard (αύξηση της ονομαστικής θερμοκρασίας προσαγωγής κατά 2 K και
της ονομαστικής θερμοκρασίας ζεστού νερού κατά 5 K)

▪ Eco (αύξηση της ονομαστικής θερμοκρασίας προσαγωγής κατά 5 K και της
ονομαστικής θερμοκρασίας ζεστού νερού κατά 7 K)

N E Comfort

Standard

Eco

Standard -

Λειτουργία HT/
NT

Ρύθμιση που ορίζει ποιες πηγές θερμότητας απενεργοποιούνται, αν σε μια
σύνδεση χαμηλής χρέωσης ηλεκτρικού δικτύου λαμβάνεται το σήμα της
επιχείρησης ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) για υψηλή χρέωση. 0: Απενεργοποίηση (καμία
επίδραση)

N E Inactive

Switch off
compressor

Switch off
compressor

+ BUH

Switch all off

-

Σύνδεση HT/NT Καθορίζει εάν η είσοδος HT/NT θα αξιολογείται ως επαφή διακοπής ή σύνδεσης.

Επαφή σύνδεσης: Επαφή μεταγωγής κλειστή στην υψηλή χρέωση.

Επαφή διακοπής: Επαφή μεταγωγής κλειστή στη χαμηλή χρέωση.

N E Επαφή
σύνδεσης

Επαφή
διακοπής

-

Θερμοστάτης
χώρου

Ρύθμιση παραμέτρων θερμοστάτη χώρου συνδεδεμένου στη σύνδεση J16 του
Daikin Altherma EHS(X/H) με επαφές χωρίς δυναμικό.

▪ Off: Απενεργοποίηση

▪ On: (μόνο αν η παράμετρος [Interlink function] = Off)

Αξιολόγηση των επαφών μεταγωγής θέρμανσης και ψύξης στη σύνδεση
βύσματος J16 στην πλακέτα κυκλώματος RoCon BM2C (μόνο αν δεν είναι
ενεργός ένας από τους τρόπους λειτουργίας "Standby", "Reducing", "Summer",
"Vacation", "Holiday" ή "Screed"):

▪ Κλειστή επαφή μεταγωγής θέρμανσης: Ο τρόπος λειτουργίας μεταβαίνει σε
"Heating". Προτεραιότητα, αν και οι δύο επαφές μεταγωγής είναι κλειστές.

▪ Κλειστή επαφή μεταγωγής ψύξης: Ο τρόπος λειτουργίας μεταβαίνει σε
"Cooling".

▪ Ανοικτές επαφές: μόνο λειτουργία προστασίας από παγετό ενεργή.

N E Off

On

-
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Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Λειτουργία
διασύνδεσης

Ρύθμιση παραμέτρων για εγκαταστάσεις που λειτουργούν με 2 διαφορετικές
ονομαστικές θερμοκρασίες προσαγωγής (βλέπε Κεφ. 4.4.4).

Μια πιθανή εφαρμογή είναι π.χ. η πρόσθετη σύνδεση ενός HP convector σε ένα
σύστημα θέρμανσης και ψύξης επιφανειών.

Προϋπόθεση: Στη σύνδεση βύσματος J16 του Daikin Altherma EHS(X/H) έχουν
συνδεθεί 2 θερμοστάτες χώρου.

▪ Off: Απενεργοποιημένο

▪ On: Αξιολόγηση των επαφών μεταγωγής θέρμανσης και ψύξης στη σύνδεση
βύσματος J16 στην πλακέτα κυκλώματος RoCon BM2C.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ψύξης μόνο μέσω αλλαγής του τρόπου
λειτουργίας σε "" (βλέπε Κεφ. 4.1).

Η ρύθμιση της παραμέτρου [Room thermostat] δεν αξιολογείται πλέον.

▪ Ανοικτές επαφές μεταγωγής: μόνο λειτουργία προστασίας από παγετό ενεργή

▪ Τρόπος λειτουργίας "Heating" και "Automatic 1" / "Automatic 2" ενεργός στη
διάρκεια των κύκλων μεταγωγής στη λειτουργία ημέρας.

▪ Κλειστή επαφή μεταγωγής Heating = IL1:

▪ Ρυθμίζεται η κανονική ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής σύμφωνα με
τις ρυθμίσεις παραμέτρων στο επίπεδο "HC Configuration" > "Heating".

▪ Κλειστή επαφή μεταγωγής = IL2:

▪ Ρυθμίζεται αυξημένη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής (κανονική
ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής + τιμή της παραμέτρου [Interlink
temperature rise]. Προτεραιότητα, αν και οι δύο επαφές μεταγωγής είναι
κλειστές!

▪ Τρόπος λειτουργίας "" ενεργός.

▪ Κλειστή επαφή μεταγωγής Heating = IL1:

▪ Ρυθμίζεται η κανονική ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής σύμφωνα με
τις ρυθμίσεις παραμέτρων στο επίπεδο "HC Configuration" > "".

▪ Κλειστή επαφή μεταγωγής = IL2:

▪ Ρυθμίζεται μειωμένη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής (κανονική
ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής + τιμή της παραμέτρου [Interlink
temperature reduction]. Προτεραιότητα, αν και οι δύο επαφές μεταγωγής
είναι κλειστές!

N E Off

On

-

Programmable
output (230V)

Ρύθμιση παραμέτρων της εξόδου πολλαπλών λειτουργιών (230 V,
σύνδεση J14):

▪ Inactive: Η έξοδος δεν λειτουργεί.

▪ Heating circuit request: Αντλία συλλέκτη – Η έξοδος ενεργοποιείται, μόλις ένα
κύκλωμα θέρμανσης του συστήματος ενημερώσει τον θερμαντήρα για μια
απαίτηση θερμότητας.

▪ Circulation pump request: Κυκλοφορητής – Η έξοδος ενεργοποιείται ανάλογα
με την παραμετροποίηση είτε σύμφωνα με το χρονικό πρόγραμμα του
κυκλοφορητή είτε σύμφωνα με το χρονικό πρόγραμμα της παραγωγής ζεστού
νερού (βλέπε Κεφ. 4.3).

▪ Direct heating circuit request: Αντλία μεταφοράς – Η έξοδος ενεργοποιείται,
εφόσον εκκρεμεί μια απαίτηση θερμότητας για το άμεσο κύκλωμα θέρμανσης
του θερμαντήρα.

N E Inactive

Heating
circuit

request

Circulation
request

Direct
heating
circuit

request

-
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Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Func. burner
blocking contact

Επιλογή της λειτουργικότητας της επαφής μεταγωγής EXT (J8) (βλέπε Κεφ. 4.1) N E Resistance
values

Επαφή
φραγής

καυστήρα

-

AUX switching
function

Η ρύθμιση αντιστοιχίζει τις συνθήκες μεταγωγής για την επαφή μεταγωγής AUX
χωρίς δυναμικό (εναλλασσόμενη έξοδος μεταγωγής A, βλέπε Κεφ. 4.4.4).

Inactive: Λειτουργία απενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση επαφής μεταγωγής AUX:

T-DWH min: Αν η θερμοκρασία μπόιλερ (Tdhw) είναι ≥ τιμή παραμέτρου [TDHW
switching threshold].

Heating/cooling request: Αν υπάρχει απαίτηση ψύξης ή θέρμανσης.

BUH request: Αν υπάρχει απαίτηση ζεστού νερού στον εφεδρικό θερμαντήρα
(BUxx) ή αν ο ρυθμισμένος εφεδρικός θερμαντήρας απαιτηθεί για την
υποστήριξη θέρμανσης.

Error: Όταν είναι ενεργό κάποιο σφάλμα.

TVBH > 60 °C: Αν η τιμή αισθητήρα (TVBH) είναι > 60 °C.

External temperature: Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι < τιμή παραμέτρου
[Equilibrium Temp].

▪ Η αντλία θερμότητας εξακολουθεί να λειτουργεί = παράλληλη λειτουργία
δυαδικής σύνδεσης.

External temp. + DHW/heating: Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι < τιμή
παραμέτρου [Equilibrium Temp] + αν υπάρχει απαίτηση θέρμανσης ή ζεστού
νερού.

▪ Η αντλία θερμότητας δεν λειτουργεί πλέον = εναλλακτική λειτουργία
δυαδικής σύνδεσης.

DHW request: Αν υπάρχει απαίτηση ζεστού νερού.

External temperature + heating: Αν η εξωτερική θερμοκρασία < τιμή παραμέτρου
[Equilibrium Temp] + απαίτηση θερμότητας "Θέρμανση χώρου" (δεν ισχύει για
απαίτηση ζεστού νερού). Κάτω από την τιμή που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο
[Equilibrium Temp] η αντλία θερμότητας δεν λειτουργεί πλέον σε λειτουργία
θέρμανσης χώρου, παρά μόνο σε λειτουργία ζεστού νερού.

Εφαρμογή: Εναλλακτική λειτουργία δυαδικής σύνδεσης θέρμανσης χώρου, αν ο
λέβητας είναι υδραυλικά συνδεδεμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να θερμαίνει
απευθείας το νερό μπόιλερ χωρίς πίεση του Daikin Altherma EHS(X/H)
(σύνδεση μέσω συνδέσεων ηλιακού συστήματος).

Multi-Oil: "Multi-Oil" - Αν η εξωτερική θερμοκρασία < τιμή παραμέτρου
[Equilibrium Temp] + απαίτηση θερμότητας "Θέρμανση χώρου" (δεν ισχύει για
απαίτηση ζεστού νερού). Κάτω από την τιμή που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο
[Equilibrium Temp] η αντλία θερμότητας δεν λειτουργεί πλέον σε λειτουργία
θέρμανσης χώρου, παρά μόνο σε λειτουργία ζεστού νερού.

Εφαρμογή: Εναλλακτική λειτουργία δυαδικής σύνδεσης θέρμανσης χώρου, αν ο
λέβητας είναι υδραυλικά συνδεδεμένος στην προσαγωγή της αντλίας
θερμότητας. Για αυτόν τον τρόπο εφαρμογής πρέπει να απενεργοποιηθεί η
λειτουργία προστασίας από παγετό στο Daikin Altherma EHS(X/H) (παράμετρος
[Frost protection temperature] = Off).

Cooling mode: Αν η αντλία θερμότητας βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας "".

N E Inactive

T-DHW min

Heating/
cooling
request

BUH request

Σφάλμα

TVBH
> 60 °C

External
temperature

External
temp. +
DHW/

heating

DHW
request

External
temperature

+ heating

Multi-Oil

Cooling
mode

-

AUX delay time Η επαφή μεταγωγής AUX (A) ενεργοποιείται με καθυστέρηση, αν η συνθήκη
μεταγωγής (βλέπε παράμετρο [AUX switching function]) εκκρεμεί για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα σε σχέση με τον ρυθμισμένο χρόνο.

N E 0-600 s 120 s 5 s

TDHW switching
threshold (AUX)

Όριο μεταγωγής θερμοκρασίας μπόιλερ (Tdhw) για την επαφή μεταγωγής AUX
(βλέπε παράμετρο [AUX switching function]).

N E 20 - 85 °C 50 °C 1 °C

Πίν. 7-16 Παράμετροι στο μενού "In-/Outputs"
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7.5.5 Μενού: Intelligent Storage Management
[→ Main Menu → Settings → ISM]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστασ
ιακή

ρύθμιση

Εύρο
ς

βήμα
τος

BE HF

Continuous
heating

Η λειτουργία επιτρέπει την αδιάλειπτη θέρμανση ακόμα και κατά την
αποπάγωση του εξατμιστή. Έτσι μπορεί να διασφαλιστεί μεγαλύτερη άνεση
ακόμα και σε συστήματα θέρμανσης ταχείας απόκρισης (π.χ. αερόθερμα).

Off: Χωρίς αδιάλειπτη θέρμανση

On: Αδιάλειπτη θέρμανση. Κατά την αποπάγωση του εξατμιστή λαμβάνεται
θερμική ενέργεια από το μπόιλερ.

N E Off

On

-

Heating support
(HZU)

Υποστήριξη θέρμανσης από μπόιλερ ζεστού νερού σε περίπτωση που η
θερμοκρασία πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο (βλέπε Κεφ. 4.4 και παράμετρο
[HZU hysteresis]).

▪ Off: Χωρίς υποστήριξη θέρμανσης

▪ On: Λειτουργία υποστήριξης θέρμανσης ενεργή

N E Off

On

-

Power BIV Ρύθμιση περιορισμού ισχύος της υποστήριξης θέρμανσης. N E 3 - 40 kW 15 kW 1 kW
HZU hysteresis Μόνο αν η παράμετρος [Heating support (HZU)] = On.

Η υποστήριξη θέρμανσης ενεργοποιείται, αν

Tdhw > THZUmin + 4 K και Tdhw > [Feed temperature setpoint] + 1 K.

Η υποστήριξη θέρμανσης απενεργοποιείται, αν

Tdhw < THZUmin ή Tdhw < [Feed temperature setpoint].

THZUmin = απευθείας ενεργή ονομαστική θερμοκρασία ζεστού νερού [Feed
temperature setpoint] + ρυθμισμένη τιμή παραμέτρου [HZU hysteresis].

Tdhw = τρέχουσα θερμοκρασία μπόιλερ ζεστού νερού

[Feed temperature setpoint] = τρέχουσα ενεργή ονομαστική θερμοκρασία
προσαγωγής (βλέπε Κεφ. 4.5)

N E 2-15 5 1

HZU max.
temperature

Η ρύθμιση περιορίζει την ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής (μετρημένη σε
tV, BH) όταν είναι ενεργή η λειτουργία υποστήριξης θέρμανσης.

N E 5-85 °C 60 °C 1 °C

Min. pump power Κατώτατο όριο για τη λειτουργία της αντλίας. Χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι
ενεργή η υποστήριξη θέρμανσης ή παράγεται θερμότητα μέσω μιας εξωτερικής
πηγής θερμότητας.

N E 60-80 % 80 % 1 %

Max. pump
power

Ανώτατο όριο για τη λειτουργία της αντλίας. Χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι
ενεργή η υποστήριξη θέρμανσης ή παράγεται θερμότητα μέσω μιας εξωτερικής
πηγής θερμότητας.

N E 40-80 % 50 % 1 %

Πίν. 7-17 Παράμετροι στο μενού "Intelligent Storage Management"

7.5.6 Μενού: Special functions
[→ Main Menu → Settings → Special]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστασ
ιακή

ρύθμιση

Εύρο
ς

βήμα
τος

BE HF

Αθόρυβη
λειτουργία

Τρόπος λειτουργίας για αθόρυβη λειτουργία με μειωμένη ισχύ (βλέπε Κεφ. 4.4).

▪ Inactive

▪ Active

▪ Active at night: Χρησιμοποιείται μόνο τη νύχτα μεταξύ 22:00 και 6:00 στην
κατάσταση αθόρυβης λειτουργίας.

N E Inactive

Active

Active at
night

-

Quiet level Κατά την επιλογή της αθόρυβης λειτουργίας είναι δυνατή η ρύθμιση τριών
επιπέδων θορύβου.

▪ Less Quiet: Σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος η ισχύς
μπορεί να μειωθεί.

▪ Medium Quiet: Η μείωση ισχύος είναι δυνατή σε όλες τις συνθήκες.

▪ Quietest: Η ισχύς μειώνεται σε όλες τις συνθήκες.

N E Less Quiet

Medium
Quiet

Quietest

-

Πίν. 7-18 Παράμετροι στο μενού "Special functions"
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7.6 Configuration
[→ Main Menu → Configuration]

7.6.1 Μενού: Sensors
[→ Main Menu → Configuration → Sensors]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

External
temperature
sensor (*)

Επιλογή για το αν κατά τον προσδιορισμό ονομαστικών θερμοκρασιών
προσαγωγής θα χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος στην εξωτερική μονάδα
αισθητήρας ή ένας προαιρετικός αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας

S E Integrated
sensor

Optional
sensor

-

Tank temperature
sensor

Ρύθμιση παραμέτρων της παραγωγής ζεστού νερού:

Inactive: Καμία λειτουργία στην παραγωγή ζεστού νερού.

Sensor: Ενεργοποιημένη λειτουργία για την παραγωγή ζεστού νερού. Για την
παραγωγή ζεστού νερού αξιολογείται ένας αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ
(αν δεν είναι συνδεδεμένος κανένας αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ,
δημιουργείται μήνυμα σφάλματος).

Thermostat: Ενεργοποιημένη λειτουργία για την παραγωγή ζεστού νερού. Για
την προετοιμασία ζεστού νερού αξιολογείται ένας θερμοστατικός διακόπτης
(ON/OFF), όπου οι "ανοικτοί ακροδέκτες" αξιολογούνται ως "Καμία ανάγκη".

N E Inactive

Sensor

Thermostat

-

Water pressure
sensor

Ρύθμιση παραμέτρων του αισθητήρα για τη μέτρηση της πίεσης νερού της
εγκατάστασης.

Off: Καμία αξιολόγηση αισθητήρα

On: Ενεργοποιημένη αξιολόγηση αισθητήρα (αν δεν είναι συνδεδεμένος
κανένας αισθητήρας πίεσης, τότε παράγεται ένα μήνυμα σφάλματος.)

N E Off

On

-

Adjustment
outside
temperature

Μεμονωμένη προσαρμογή για την τιμή μέτρησης της σχετικής εξωτερικής
θερμοκρασίας για το σύστημα ρύθμισης.

N E -5,0 έως
+5,0 K

0,0 K 0,1 K

Water pressure
min.

Καθορίζει την ελάχιστη πίεση νερού.

Λειτουργία ανιχνευτή πίεσης (μόνο με ενεργοποιημένο αισθητήρα πίεσης,
[Water pressure sensor]=On): Αν τη τιμή μέτρησης είναι μικρότερη από τη
ρυθμισμένη τιμή, το Daikin Altherma EHS(X/H) απενεργοποιείται και παράγεται
ένα μήνυμα σφάλματος.

N E 0,1 - 5,0 bar 0,5 bar 0,1 bar

Water pressure
max.

Καθορίζει τη μέγιστη πίεση νερού.

Λειτουργία ανιχνευτή πίεσης (μόνο με ενεργοποιημένο αισθητήρα πίεσης,
[Water pressure sensor]=On): Αν η τιμή μέτρησης υπερβεί τη ρυθμισμένη τιμή,
παράγεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

N E 0,1 - 5,0 bar 3,0 bar 0,1 bar

Water pressure
target

Καθορίζει την ονομαστική πίεση νερού.

Λειτουργία ανιχνευτή πίεσης (μόνο με ενεργοποιημένο αισθητήρα πίεσης,
[Water pressure sensor]=On): Αν η τιμή μέτρησης είναι μικρότερη από τη
ρυθμισμένη τιμή και η διαφορά είναι μεγαλύτερη από την τιμή που έχει
ρυθμιστεί στην παράμετρο [Max. pressure drop].

N E 0,1 - 5,0 bar 0,9 bar 0,1 bar

Max. pressure
drop

Καθορίζει τη μέγιστη αποδεκτή απώλεια πίεσης στην εγκατάσταση θέρμανσης.

Λειτουργία ανιχνευτή πίεσης (μόνο με ενεργοποιημένο αισθητήρα πίεσης,
[Water pressure sensor]=On): Αν η τιμή μέτρησης είναι μικρότερη από την τιμή
που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο [Water pressure target] και η διαφορά είναι
μεγαλύτερη από τη ρυθμισμένη τιμή, παράγεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

N E 0,1-5,0 bar 0,5 bar 0,1 bar

Πίν. 7-20 Παράμετροι στο μενού "Sensors"
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7.6.2 Μενού: Heating circuit configuration
[→ Main Menu → Configuration → HC Config]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Weather-
dependent

Επιλογή της μεθόδου για τον προσδιορισμό της ονομαστικής θερμοκρασίας
προσαγωγής.

Inactive: Ρύθμιση με μια σταθερή τιμή προσαγωγής (ανάλογα με τον τρόπο
λειτουργίας)

Active: Ρύθμιση σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες βάσει της καμπύλης
θέρμανσης.

N E Inactive

Active

1

Frost protection
temperature

Off: Καμία προστασία από παγετό του κυκλώματος θέρμανσης

Συνήθως: Όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει κάτω από τη ρυθμισμένη τιμή,
η εγκατάσταση ενεργοποιείται στη λειτουργία προστασίας από παγετό
(ενεργοποίηση των αντλιών). Η λειτουργία ολοκληρώνεται μόλις η εξωτερική
θερμοκρασία ανέβει πάνω από την ρυθμισμένη τιμή +1 K.

E E Off,

-15 - 5 °C

0 °C 1 °C

Insulation Ρύθμιση του προτύπου μόνωσης κτιρίου. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζονται η
εξωτερική θερμοκρασία που έχει υπολογιστεί και οι αυτόματες προσαρμογές
της καμπύλης θέρμανσης και των χρόνων θέρμανσης.

E E Off

low

Normal

Good

very good

-

Switch
temperature HC

Αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας ψύξης.

Off: Απενεργοποιημένη

10 - 40: Αν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τη ρυθμισμένη τιμή, γίνεται
μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας "Cooling". Αν η εξωτερική θερμοκρασία
μειωθεί κατά 2 K κάτω από τη ρυθμισμένη τιμή, εκτελείται αυτόματα
επαναφορά στον προηγούμενο ενεργοποιημένο τρόπο λειτουργίας.

N E Off, 10 -
40 °C

Off 1 °C

Πίν. 7-21 Παράμετροι στο μενού "Heating circuit configuration"

7.6.3 Μενού: Heating
[→ Main Menu → Configuration → Heating]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Heating operation
limit

Ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης της λειτουργίας θέρμανσης για την
καλοκαιρινή περίοδο. Αν η εξωτερική θερμοκρασία που έχει μετρηθεί και
υπολογιστεί κατά μέσο όρο από τον ρυθμιστή υπερβεί τη ρυθμισμένη τιμή του
1 K, το κύκλωμα θέρμανσης απενεργοποιείται. Η θέρμανση απελευθερώνεται
ξανά μόλις η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από το όριο θέρμανσης που
έχει ρυθμιστεί.

E E Off, 10 -
40 °C

19 °C 0,5 K

Heat limit
reducing mode

Ρύθμιση του ορίου θέρμανσης για την "Απενεργοποίηση" του κυκλώματος
θέρμανσης κατά τον χρόνο μείωσης (τρόπος λειτουργίας όπως σε παράμετρο
[Heating operation limit]).

E E Off, 10 -
40 °C

10 °C 0,5 K

Heat-Slope Μόνο αν η παράμετρος [Weather-dependent] = Active:

Ρύθμιση της καμπύλης θέρμανσης. Η καμπύλη θέρμανσης δείχνει την
εξάρτηση της ονομαστικής θερμοκρασίας προσαγωγής του κυκλώματος
θέρμανσης από την εξωτερική θερμοκρασία (βλέπε Κεφ. 4.5).

E E 0,0 - 3,0 0,5 0,1

Feed
temperature
overshoot (*)

Αυτή η λειτουργία καθορίζει πόσο επιτρέπεται να αυξηθεί η θερμοκρασία νερού
πάνω από την ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής, προτού διακοπεί η
λειτουργία του συμπιεστή. Ο συμπιεστής τίθεται και πάλι σε λειτουργία, όταν η
θερμοκρασία προσαγωγής μειωθεί κάτω από την ονομαστική θερμοκρασία
προσαγωγής. Αυτή η λειτουργία ισχύει ΜΟΝΟ για τον τρόπο λειτουργίας
θέρμανσης.

N E 1-4 3 1

Feed
temperature
heating mode

Μόνο αν η παράμετρος [Weather-dependent] = Active

Ρύθμιση της ονομαστικής θερμοκρασίας προσαρμογής για το κύκλωμα
θέρμανσης κατά το χρόνο θέρμανσης σε τρόπο λειτουργίας: "Automatic 1",
"Automatic 2", "Heating".

E E 20 - 90 °C 40 °C 1 °C
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Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Feed
temperature
reducing mode

Μόνο αν η παράμετρος [Weather-dependent] = Active

Ρύθμιση της ονομαστικής θερμοκρασίας προσαρμογής για το κύκλωμα
θέρμανσης κατά το χρόνο μείωσης σε τρόπο λειτουργίας: "Automatic 1",
"Automatic 2", "Reducing".

E E 10 - 90 °C 10 °C 1 °C

Max. feed
temperature

Η ρύθμιση περιορίζει τη θερμοκρασία προσαγωγής (μετρημένη σε n tV2) σε
ενεργή λειτουργία υποστήριξης θέρμανσης.

Η εξακριβωμένη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής του κυκλώματος
θέρμανσης περιορίζεται από τη μέγιστη τιμή που έχει ρυθμιστεί εδώ.

Αν ένα προαιρετικά συνδεδεμένο μεικτό κύκλωμα θέρμανσης απαιτεί
υψηλότερη θερμοκρασία του θερμαντήρα, αυτή λαμβάνεται υπόψη. Με αυτόν
τον τρόπο συνεχίζει να λειτουργεί ο εσωτερικός κυκλοφορητής του
θερμαντήρα, όταν αυτός είναι ενεργοποιημένος. Αν το άμεσο κύκλωμα
θέρμανσης τροφοδοτεί μια υποδαπέδια θέρμανση, πρέπει να τοποθετηθεί ένας
μηχανικός περιοριστής θερμοκρασίας για να εμποδιστεί μια υπερθέρμανση του
δαπέδου.

N E 20 - 90 °C 55 °C 1 °C

Min. feed
temperature

Η προσδιορισμένη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής του κυκλώματος
θέρμανσης περιορίζεται στην ελάχιστη τιμή που έχει ρυθμιστεί εδώ.

N E 10 - 90 °C 28 °C 1 °C

Room Influence Μόνο σε συνδεδεμένο ρυθμιστή χώρου και προδιαγραφόμενο από το κύκλωμα
θέρμανσης:

Ρύθμιση σχετικά με την επίδραση που έχει στη θερμοκρασία προσαγωγής η
απόκλιση της θερμοκρασίας χώρου που μετρήθηκε από το EHS157034 από
την τρέχουσα ονομαστική τιμή (βλέπε Κεφ. 4.2).

Off: Αμιγής ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής σύμφωνα με τις καιρικές
συνθήκες

0: Οριστικό σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής σύμφωνα με τις
καιρικές συνθήκες, αλλά ο εσωτερικός κυκλοφορητής συνεχίζει να λειτουργεί
σύμφωνα με μια απαίτηση θερμότητας κατά τον χρόνο μείωσης έως τον
επόμενο κύκλο θέρμανσης.

1-20: Πραγματοποιεί μια διόρθωση της ονομαστικής θερμοκρασίας
προσαγωγής (παράλληλη διάταξη της καμπύλης θέρμανσης) στον παράγοντα
που έχει ρυθμιστεί. Αν η μετρημένη θερμοκρασία 2 K βρίσκεται κάτω από την
ονομαστική τιμή, η ονομαστική τιμή προσαρμογής ανεβαίνει 2 φορές πιο πάνω
από την ρυθμισμένη τιμή.

E E Off, 1 - 20 K Off 1 K
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Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Adjustment room
sensor

Μόνο σε συνδεδεμένο ρυθμιστή χώρου και αντιστοιχισμένο στο κύκλωμα
θέρμανσης.

Μεμονωμένη προσαρμογή της σχετικής θερμοκρασίας χώρου για το σύστημα
ρύθμισης.

Αν εξακριβωθεί μια συστημική απόκλιση της θερμοκρασίας χώρου που
μετρήθηκε από το EHS157034 σε σχέση με την πραγματική θερμοκρασία στην
περιοχή διαμονής αυτού του χώρου, η τιμή μέτρησης μπορεί να διορθωθεί
στην ρυθμισμένη τιμή.

E E -5 - +5 K 0,0 K 1 K

Heating curve
adaptation

Η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε συνδεδεμένο ρυθμιστή χώρου και
προδιαγραφόμενο από το κύκλωμα θέρμανσης:

Off: Απενεργοποιημένο

On: Ενεργοποιημένο= Εκκίνηση αυτόματης προσαρμογής της καμπύλης
θέρμανσης μία φορά.

Προϋποθέσεις:

- Εξωτερική θερμοκρασία <8 °C

- Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας "Automatic 1" ή "Automatic 2"

- Η φάση μείωσης διαρκεί τουλάχιστον 6 ώρες

Λειτουργία: Κατά την έναρξη του χρόνου μείωσης τίθεται η τρέχουσα
θερμοκρασία χώρου ως ονομαστική τιμή για τις επόμενες 4 ώρες. Η καμπύλη
θέρμανσης εξακριβώνεται από το σύστημα ρύθμισης από τις ονομαστικές
θερμοκρασίες προσαγωγής, που απαιτούνται για τη διατήρηση αυτής
θερμοκρασίας χώρου.

Αν διακοπεί η αυτόματη προσαρμογή της καμπύλης θέρμανσης, σταματάει και
η λειτουργία, μέχρι αυτή να πραγματοποιηθεί ή ολοκληρωθεί επιτυχώς την
επόμενη μέρα (ρύθμιση της παραμέτρου στο "Off" ή αλλαγή του τρέχοντα
τρόπου λειτουργίας).

Κατά την αυτόματη προσαρμογή της καμπύλης θέρμανσης κλειδώνεται η
παραγωγή ζεστού νερού και η βελτιστοποίηση θέρμανσης.

N E Off

On

-

Interlink
temperature rise

Μόνο αν η παράμετρος [Interlink function] = On:

Η ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής με κλειστή επαφή μεταγωγής RT
ψύξης αυξάνεται κατά τη ρυθμισμένη τιμή. Αίτημα π.χ. μέσω HP convector.

N E 0 - 50 K 5 K 1 K

Comfort Heating Αν η αντλία θερμότητας δεν μπορεί να καλύψει την ανάγκη θέρμανσης σε πολύ
χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, λαμβάνεται θερμότητα από το μπόιλερ και
χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του χώρου (βλέπε Κεφ. 4.5.4)

On: Σε αντίστοιχες εξωτερικές θερμοκρασίες η θερμοκρασία μπόιλερ αυξάνεται
πάνω από τη θερμοκρασία μπόιλερ που έχει ρυθμιστεί για την απαίτηση
ζεστού νερού.

N E Off

On

Πίν. 7-22 Παράμετροι στο μενού "Heating"
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7.6.4 Μενού: Cooling
[→ Main Menu → Configuration → Cooling]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Start T-Out
Cooling

Μόνο αν η παράμετρος [Weather-dependent] = 0:

Ρυθμίζει την εξωτερική θερμοκρασία από την οποία και έπειτα η λειτουργία
ψύξης θα ξεκινά με τη μέγιστη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής ψύξης
[T-Flow Cooling start] (προϋπόθεση ρύθμισης: τρόπος λειτουργίας "Cooling").

E E 15-45 °C 24 °C 1 °C

Max T-Out
Cooling

Μόνο αν η παράμετρος [Weather-dependent] = 0:

Ρυθμίζει την εξωτερική θερμοκρασία στην οποία θα προεπιλέγεται η
χαμηλότερη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής ψύξης [T-Flow Cooling
max] (προϋπόθεση ρύθμισης: τρόπος λειτουργίας "Cooling").

E E 20-45 °C 35 °C 1 °C

T-Flow Cooling
start

Μόνο αν η παράμετρος [Weather-dependent] = 0:

Ρύθμιση της ονομαστικής θερμοκρασίας προσαγωγής ψύξης κατά την
εκκίνηση της λειτουργίας ψύξης (εξωτερική θερμοκρασία= παράμετρος [Start
T-Out Cooling]).

E E 5-25 °C 18 °C 1 °C

T-Flow Cooling
max

Μόνο αν η παράμετρος [Weather-dependent] = 0

Ρύθμιση της ελάχιστης ονομαστικής θερμοκρασίας προσαγωγής ψύξης.
Διατηρείται σταθερή από την εξωτερική θερμοκρασία (παράμετρος [Max T-Out
Cooling]).

E E 5-25 °C 8 °C 1 °C

Feed
temperature
lower limit

Μόνο αν η παράμετρος [Weather-dependent] = 0:

Ρύθμιση του απόλυτου κατώτατου ορίου της ονομαστικής θερμοκρασίας
προσαγωγής ψύξης. Ο περιορισμός εφαρμόζεται σε περίπτωση που από
άλλες ρυθμίσεις παραμέτρων έχει υπολογιστεί χαμηλότερη ονομαστική
θερμοκρασία προσαγωγής ψύξης.

N E 5-25 °C 18 °C 1 °C

Feed
temperature
cooling mode

Μόνο αν η παράμετρος [Weather-dependent] = 1:

Ρύθμιση της ονομαστικής θερμοκρασίας προσαγωγής ψύξης (σταθερή τιμή) με
ενεργή λειτουργία ψύξης.

E E 5-30 °C 18 °C 1 °C

Cooling setpoint
adjustment

Παράλληλη διάταξη της αναγνωριστικής καμπύλης ψύξης στην ρυθμιζόμενη
τιμή.

N E -5,0 - +5,0 K 0,0 K 1 K

Interlink
temperature
reduction

Μόνο αν η παράμετρος [Interlink function] = On:

Η ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής ψύξης με κλειστή επαφή μεταγωγής
RT ψύξης μειώνεται κατά τη ρυθμισμένη τιμή (βλέπε παράμετρο [Interlink
function]). Αίτημα π.χ. μέσω HP convector.

N E 0-50 K 5 K 1 K

Πίν. 7-23 Παράμετροι στο μενού "Cooling"

7.6.5 Μενού: Hot water
[→ Main Menu → Configuration → Hot water]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Max. hot water
generation time

Ρύθμιση της μέγιστης διάρκειας ενός κύκλου προετοιμασίας ζεστού νερού.
Έπειτα ακολουθεί διακοπή της προετοιμασίας ζεστού νερού αν η τρέχουσα
θερμοκρασία ζεστού νερού δεν φτάσει την ονομαστική τιμή που έχει ρυθμιστεί
στην παράμετρο [Hot water temp. setpoint 1].

N E 10 -
240 λεπτά

60 min 10 min

Hot water
blocking time

Ρύθμιση του χρόνου κλειδώματος μετά την ολοκλήρωση ή διακοπή ενός
κύκλου παραγωγής ζεστού νερού. Το νέο αίτημα παραγωγής ζεστού νερού
εξυπηρετείται το συντομότερο μετά την ολοκλήρωση αυτού του χρόνου
κλειδώματος.

N E 0 - 180 min 30 min 10 min

Hot water
hysteresis

Όριο μεταγωγής πλήρωσης ζεστού νερού

Ρυθμίζει τη διαφορά θερμοκρασίας, κατά την οποία επιτρέπεται να μειωθεί η
θερμοκρασία στο μπόιλερ ζεστού νερού ως προς την τρέχουσα ισχύουσα
ονομαστική θερμοκρασία ζεστού νερού [Hot water temperature setpoint],
προτού η αντλία θερμότητας ενεργοποιηθεί για την πλήρωση ζεστού νερού.

E E 2-20 K 7 K 1 K

Timer add. heat
generator

Χρόνος καθυστέρησης από τον οποίο και έπειτα ο πρόσθετος θερμαντήρας
επιτρέπεται να υποστηρίξει την αντλία θερμότητας κατά την πλήρωση ζεστού
νερού (βλέπε Κεφ. 4.5).

E E 20-95 min 50 min 1 min
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Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Circulation pump
control

Ρύθμιση για την ενεργοποίηση ενός κυκλοφορητή. Δεν επιτρέπεται η χρήση
στη Γαλλία!

Off: Ο προαιρετικός κυκλοφορητής ενεργοποιείται συγχρονισμένα με το ενεργό
πρόγραμμα χρόνου μεταγωγής για την παραγωγή ζεστού νερού.

On: Ο προαιρετικός κυκλοφορητής ενεργοποιείται μετά το πρόγραμμα χρόνου
μεταγωγής [Circulation program].

E E Off

On

Off -

Circulation pump
control

Ρύθμιση του ελέγχου χρονικού διαστήματος για προαιρετικό κυκλοφορητή. Δεν
επιτρέπεται η χρήση στη Γαλλία!

Off: Απενεργοποιημένο. Ο κυκλοφορητής λειτουργεί συνεχόμενα κατά τους
χρόνους απελευθέρωσης του εκχωρημένου προγράμματος χρόνου μεταγωγής
(παράμετρος [Circulation pump control]).

Συνήθως: Ο κυκλοφορητής λειτουργεί χρονισμένα (συμπεριφορά χρονισμού:
χρόνο λειτουργίας αντλίας = τιμή ρύθμισης ανά 15 λεπτά).

E E Off,

1 - 15 min

Off 1 min

Thermal
disinfection day

Ρύθμιση της μέρας για θερμική απολύμανση του μπόιλερ ζεστού νερού.

Off: Καμία θερμική απολύμανση

Δευτέρα - Κυριακή: Ημέρα θερμικής απολύμανσης

Δε - Κυ: Καθημερινή θερμική απολύμανση

E E Off,

Δευτέρα

...

Κυριακή,

Δε - Κυ

Off -

Thermal
disinfection start
time

Ρύθμιση χρόνου εκκίνησης της θερμικής απολύμανσης του μπόιλερ ζεστού
νερού (μορφή ωω:λλ).

N E 00:00 -
23:45

03:30 15 min

Thermal
disinfection temp.

Ρύθμιση της ονομαστικής θερμοκρασίας ζεστού νερού κατά τη θερμική
απολύμανση του μπόιλερ ζεστού νερού.

N E 60 - 70 °C 65 °C 1 °C

Πίν. 7-24 Παράμετροι στο μενού "Hot water"
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7.6.6 Μενού: Additional programs
[→ Main Menu → Configuration → Add-on]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Air Purge Ενεργοποίηση του αυτόματου εξαερισμού του Daikin Altherma EHS(X/H) και
του συνδεδεμένου κυκλώματος θέρμανσης.

Off: Απενεργοποίηση

On: Εκκίνηση της λειτουργίας εξαερισμού

N E Off

On

-

Relay Test Χειροκίνητη ενεργοποίηση μεμονωμένου ρελέ για σκοπούς δοκιμής. Μετά την
επιβεβαίωση αυτής της παραμέτρου με το περιστροφικό πλήκτρο εμφανίζεται
στην οθόνη η λίστα των ρελέ 1 - 9 με κουτάκι επιλογής. Κατά την επιλογή και
επιβεβαίωση ενός ρελέ με το περιστροφικό πλήκτρο εμφανίζεται ένα τικ στο
κουτάκι επιλογής και ενεργοποιείται το σχετικό ρελέ. Είναι δυνατή η πολλαπλή
επιλογή.

Output J1: Έξοδος J1 (εσωτερικός κυκλοφορητής θέρμανσης), έξοδος αντλίας

Output J14: Έξοδος J14 (κυκλοφορητής), μείκτης "Open"

Output J2 contact A: Επαφή A στην έξοδο J2 (βαλβίδα εναλλαγής 3UVB1),
μείκτης "Closed"

Output J2 contact B: Επαφή B στην έξοδο J2 (βαλβίδα εναλλαγής 3UVB1)

Output J12 3UV DHW open: Έξοδος J12, βαλβίδα εναλλαγής 3UV DHW,
"Open"

Output J12 3UV DHW closed: Έξοδος J12, βαλβίδα εναλλαγής 3UV DHW
"Closed"

Connection J3 N/O contact B: Σύνδεση J3 (ρελέ χωρίς δυναμικό: Επαφή
σύνδεσης B-B1) - AUX

Connection J3 changeover contact A: Σύνδεση J3 (ρελέ χωρίς δυναμικό:
Εναλλάκτης A-A1/A-A2) - AUX

Output J10: Έξοδος J10 (τροφοδοσία ρεύματος A1P)

Output J17 relay K2: Έξοδος J17 (ακίδα 3) - Ρελέ K2 (RTX-EHS) έξοδος
XBUH1 T2

Output J17 relay K1: Έξοδος J17 (ακίδα 2) - Ρελέ K1 (RTX-EHS) έξοδος
XBUH1 T3

Output J17 relay K3: Έξοδος J17 (ακίδα 4) - Ρελέ K3 (RTX-EHS) έξοδος
XBUH1 T1

N E Output J1

Output J14

Output J2
contact A

Output J2
contact B

Output J12
3UV DHW

open

Output J12
3UV DHW

closed

Connection
J3 N/O

contact B

Connection
J3

changeover
contact A

Output J10

Output J17
relay K2

Output J17
relay K1

Output J17
relay K3

- -

Screed Λειτουργία για στέγνωμα δαπέδου

Off: Απενεργοποιημένο

On: Η ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής ρυθμίζεται σύμφωνα με το
ρυθμισμένο πρόγραμμα δαπέδου. Η ημέρα ενεργοποίησης της λειτουργίας
δαπέδου δεν συνυπολογίζεται στη χρονική διάρκεια του προγράμματος
δαπέδου. Η πρώτη μέρα ξεκινάει έπειτα στην αλλαγή της μέρας στις 00:00 .
Την ημέρα της ενεργοποίησης θερμαίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα
με την ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής της πρώτης ημέρας του
προγράμματος (βλέπε Κεφ. 4.5).

N E Off

On

-

Screed Program Ρύθμιση του πρόγραμμα απορροής της θέρμανσης δαπέδου. Για μια διάρκεια
το πολύ 28 ημερών μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε ημέρα μια
μεμονωμένη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής. Το τέλος του
προγράμματος δαπέδου καθορίζεται από την 1η ημέρα μέσω της ρύθμισης της
ονομαστικής τιμής "- - - -" (βλέπε Κεφ. 4.5).

N E 10 - 70 °C
ανά ημέρα
θέρμανσης

βλέπε Πιν.
3-10

1 °C

Πίν. 7-25 Παράμετροι στο μενού "Additional programs"
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7.7 Info
[→ Main Menu → Info]

7.7.1 Overview
[→ Main Menu → Info → Overview]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Mode Τρέχων τρόπος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας. S S No request

Heating

Cooling

Παραγωγή
ζεστού
νερού

Αυτόματη
λειτουργία

αποπάγωση
ς

- -

EXT Εξωτερικό αίτημα:

Χαμηλή χρέωση: Λειτουργία EVU HT/NT ενεργή και χαμηλή χρέωση.

Υψηλή χρέωση: Λειτουργία EVU HT/NT ενεργή και υψηλή χρέωση.

SG1: Λειτουργία EVU SMART GRID ενεργή, απόρριψη: χωρίς λειτουργία
αντλιών θερμότητας, χωρίς λειτουργία προστασίας από παγετό.

SG2: Λειτουργία EVU SMART GRID ενεργή, σύσταση ενεργοποίησης,
λειτουργία με υψηλές ονομαστικές θερμοκρασίες, φτηνό ρεύμα.

SG3: Λειτουργία EVU SMART GRID ενεργή, εντολή ενεργοποίησης και
πλήρωση μπόιλερ στους 70 °C, φτηνό ρεύμα

Χωρίς εξωτερικό τρόπο λειτουργίας: Η αντλία θερμότητας εργάζεται στην
κανονική λειτουργία.

S S Low tariff

High tariff

SG1

SG2

SG3

No external
mode

- -

RT Θερμοστάτης χώρου / Interlink:

Off: Όταν [Interlink function] = On: Μόνο λειτουργία προστασίας από παγετό,
διαφορετικά: Off

Απαίτηση θέρμανσης ή ψύξης (όταν [Room thermostat] = On)

Καμία απαίτηση θερμότητας (όταν [Room thermostat] = On)

IL1 (όταν [Interlink function] = On): Κανονική ονομαστική θερμοκρασία
προσαγωγής

IL2 (όταν [Interlink function] = On): Στη λειτουργία θέρμανσης αυξημένη
ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής, στη λειτουργία ψύξης μειωμένη
ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής

S S No heat
request

IL1

IL2

- -

Pump Κατάσταση του εσωτερικού κυκλοφορητή θέρμανσης (On/Off) S S Off

On

- -

V Τρέχων όγκος παροχής (ροή) στην εγκατάσταση θέρμανσης S S - - -
EHS Τρέχουσα ισχύς του προαιρετικού εφεδρικού θερμαντήρα σε kW S S - - -
TV Τρέχουσα θερμοκρασία προσαγωγής μετά τον εναλλάκτη θερμότητας πλακών

(tV) σε °C
S S - - -

TVBH Τρέχουσα θερμοκρασία προσαγωγής μετά την υποστήριξη θέρμανσης (tV) σε
°C

S S - - -

TR Τρέχουσα θερμοκρασία επιστροφής σε °C S S - - -
Tdhw Τρέχουσα θερμοκρασία στο μπόιλερ ζεστού νερού σε °C S S - - -
TA Τρέχουσα εξωτερική θερμοκρασία σε °C (στην εξωτερική μονάδα) S S - - -
Psyst Τρέχουσα πίεση νερού στο δίκτυο θέρμανσης σε bar S S - - -
BPV Τρέχουσα θέση της βαλβίδας ανάμιξης 3UVB1 (0%: δίκτυο θέρμανσης,

100%: εσωτερική παράκαμψη)
S S - - -

3UVD Τρέχουσα θέση της βαλβίδας ανάμιξης 3UVDHW (0%: δίκτυο θέρμανσης,
100%: μπόιλερ ζεστού νερού)

S S - - -
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Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

TA2 Τρέχουσα εξωτερική θερμοκρασία σε °C (στον προαιρετικό αισθητήρα
εξωτερικής θερμοκρασίας)

S S - - -

Tilq2 Τρέχουσα θερμοκρασία ψυκτικού μέσου σε °C S S - - -
quiet Κατάσταση της αθόρυβης λειτουργίας S S Inactive

Active

Ενεργή το
βράδυ

- -

Υποστήριξη
ΘΕΡΜ

Κατάσταση της υποστήριξης θέρμανσης S S Off

On

- -

Πίν. 7-27 Παράμετροι στο μενού "Overview"

7.7.2 Τιμές
[→ Main Menu → Info → Values]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Feed
temperature
current

Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία προσαγωγής του θερμαντήρα (tV1) σε °C. S S 0 - 100 °C - 1 °C

Feed
temperature
setpoint

Εμφανίζεται η τρέχουσα ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής του θερμαντήρα
σε °C.

S S 0 - 90 °C - 0,1 °C

Average ext.
temperature

Εμφανίζεται η τρέχουσα εξωτερική θερμοκρασία σε °C. S S -39 - 50 °C 0,1 °C

Hot water
temperature
current

Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία του μπόιλερ ζεστού νερού σε °C. Αν δεν
ενεργοποιηθεί καμία λειτουργία ζεστού νερού, εμφανίζεται το "- - -".

S S 0 - 100 °C - 0,1 °C

Hot water
temperature
setpoint

Εμφανίζεται η τρέχουσα ονομαστική θερμοκρασία την προετοιμασία ζεστού
νερού σε °C. Αν δεν ενεργοποιηθεί καμία λειτουργία ζεστού νερού, εμφανίζεται
το "- - -". Η τρέχουσα ονομαστική τιμή είναι εδώ πάντα η μέγιστη τιμή όλων των
σχετικών απαιτήσεων για αυτό το κύκλωμα ζεστού νερού.

S S 10 - 70 °C - 0,1 °C

Current return
flow temperature

Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία επιστροφής του θερμαντήρα σε °C. Αν δεν
είναι συνδεδεμένος κάποιος αντίστοιχος αισθητήρας στον θερμαντήρα,
εμφανίζεται το "- - -".

S S 0 - 100 °C - 0,1 °C

Current volume
flow

Εμφανίζεται η φιλτραρισμένη τιμή του τρέχοντος όγκου παροχής. S S 0 - 5100 l/h - l/h

Feed
temperature HC
current

Εμφανίζεται η θερμοκρασία του άμεσου κυκλώματος θέρμανσης (tV2 όταν είναι
ενεργή η υποστήριξη της θέρμανσης, συνήθως tV1) σε °C.

S S 0 - 100 °C - 0,1 °C

Feed
temperature HC
setpoint

Εμφανίζεται η τρέχουσα ονομαστική θερμοκρασία (προσαγωγής) του άμεσου
κυκλώματος θέρμανσης σε °C.

S S 0 - 90 °C - 0,1 °C

Status heat
circulation pump

Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση του εσωτερικού κυκλοφορητή του
θερμαντήρα.

S S Off

On

- -

Mixer Position Μόνο 5xx: Εμφανίζεται η τρέχουσα θέση της 3-οδικής βαλβίδας ανάμιξης
3UVDHW σε %.

S S - - 1%

Heat generator
type

Εμφανίζεται στον τύπο με ρύθμιση παραμέτρων του θερμαντήρα. S S - - -

Software Nr B1/
U1

Εμφανίζονται το λογισμικό και η έκδοση της μονάδας ελέγχου. S S - - -

Software no.
controller

Εμφανίζεται ο αριθμός λογισμικού και η έκδοση της πλακέτας του συστήματος
ρύθμισης.

S S - - -

Πίν. 7-28 Παράμετροι στο μενού "Values"
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανάλογα με τον τύπο συσκευής, τη ρύθμιση παραμέτρων
συστήματος και την κατάσταση του λογισμικού συσκευής
δεν μπορούν να εμφανιστούν μεμονωμένα στην Κεφ. 7.7
παράμετρο πληροφοριών που εμφανίζεται σε λίστα ή
μπορούν να εμφανιστούν σε κάποιο άλλο επίπεδο
παραμέτρων.

7.7.3 Πίεση νερού
[→ Main Menu → Info → Pressure]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Water pressure Εμφανίζεται η τρέχουσα πίεση νερού σε bar. S S 0 - 4 bar - 0,1 ba
r

Πίν. 7-30 Παράμετροι στο μενού "Water Pressure"

7.8 Σφάλμα
[→ Main Menu → Error]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Status Manual
Operation

Ενεργοποίηση της σταθερής ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής (για
διαγνωστικούς σκοπούς).

E E Inactive

Active

-

Θερμοκρασία
χειροκίνητης
λειτουργίας

Επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής για τη χειροκίνητη λειτουργία. E E 20-80 °C 50 °C -

Λειτουργία
έκτακτης ανάγκης

Θέρμανση έκτακτης ανάγκης από τον εφεδρικό θερμαντήρα ή έναν άλλο
εξωτερικό θερμαντήρα.

On: Σε περίπτωση σφάλματος ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία έκτακτης
ανάγκης.

Off: Σε περίπτωση σφάλματος εφαρμόζεται λειτουργία έκτακτης ανάγκης μόνο
με χειροκίνητη ενεργοποίηση.

E E Off

On

-

Πίν. 7-31 Παράμετροι στο μενού "Error"
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7.9 Τερματικό
[→ Main Menu → Terminal]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Bus - Scan Off: Καμία λειτουργία

On: Το σύστημα ρύθμισης ελέγχει, ποιες συσκευές RoCon είναι συνδεδεμένες
στο σύστημα μέσω αγωγών διαύλου CAN. Οι αναγνωρισμένες συσκευές
εμφανίζονται με τον τύπο και τον δίαυλο δεδομένων (παράδειγμα: MM#8 =
μονάδα μείκτη με χαρακτηριστικό διαύλου 8).

Η επιλογή και η ενεργοποίηση μιας συσκευής με το περιστροφικό πλήκτρο
ενεργοποιεί τη λειτουργία της μονάδας χειρισμού στην επιλεγμένη συσκευή
(βλέπε Κεφ. 4.8).

E E Off

On

Off -

Τοπικά (No
selection)

Πραγματοποιείται ενεργοποίηση στην τοπική συσκευή. E E -

Contr BM1/BE1
#X

Πραγματοποιείται ενεργοποίηση στον θερμαντήρα με το χαρακτηριστικό διαύλου
X (βλέπε Κεφ. 4.8, παράμετρος [BUS ID HS]).

E E -

Mix Valve #X Πραγματοποιείται ενεργοποίηση στη μονάδα μείκτη με το χαρακτηριστικό
διαύλου X (βλέπε Κεφ. 4.8, παράμετρος [Heating circuit assignment]).

E E -

Terminaladress Ρύθμιση του αναγνωριστικού τερματικού του πεδίου χειρισμού για την
πρόσβαση συστήματος. Η ρυθμισμένη τιμή πρέπει να είναι σαφής σε όλο το
σύστημα. Η επιβεβαίωση αυτής της παραμέτρου με το περιστροφικό πλήκτρο
πραγματοποιεί μια νέα έναρξη του συστήματος ρύθμισης.

Όλες οι ρυθμίσεις, εκτός από το "Off", εξουσιοδοτούν τον χρήστη του πεδίου
χειρισμού να ενεργοποιήσει τη λειτουργία τερματικού και να χειριστεί με αυτόν
τον τρόπο όλα τα εξαρτήματα συστήματος RoCon με ένα έγκυρο αναγνωριστικό
συσκευής.

N E Off, 0-9 Off 1

System Config Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος για τη συσκευή, αποτελούμενη από ρύθμιση
παραμέτρων αισθητήρα και ρύθμιση παραμέτρων διαύλων δεδομένων. Αν κατά
την πρώτη εκκίνηση της συσκευής το ερώτημα σχετικά με τη χρήση της
προεπιλεγμένης ρύθμισης παραμέτρων απαντηθεί με "Yes", ενεργοποιείται
αυτόματα η κατάλληλη βασική ρύθμιση παραμέτρων για τον εγκατεστημένο
θερμαντήρα.

Η επιβεβαίωση αυτής της παραμέτρου στη ρύθμιση "Inactive" ή "Delete" με το
περιστροφικό πλήκτρο έχει ως αποτέλεσμα τη νέα εκκίνηση του συστήματος
ρύθμισης. Ακολουθεί ένα μήνυμα σφάλματος. Με το περιστροφικό πλήκτρο
μετακινηθείτε στο μενού πλοήγησης.

N E Inactive

Active

Delete

Active -

Πίν. 7-32 Παράμετροι στο μενού "Terminal"



7 Ρυθμίσεις παραμέτρων

Οδηγίες λειτουργίας 

55
RoCon+ HP 
RoCon+ HP 
008.1444230_00 – 07/2018 – EL

7.10 Στατιστικά
[→ Main Menu → Statistic]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Ενέργεια εξωτ.
πηγής ζεστού
νερού

Εμφανίζεται η ποσότητα θερμότητας του πρόσθετου θερμαντήρα για την
παραγωγή ζεστού νερού σε kWh.

S S - - kWH

Ενέργεια εξωτ.
πηγής
θέρμανσης

Εμφανίζεται η ποσότητα θερμότητας του πρόσθετου θερμαντήρα για τη
λειτουργία θέρμανσης σε kWh.

S S - - kWH

Ενέργεια αντλίας
θερμότητας
ψύξης

Εμφανίζεται η ποσότητα θερμότητας της αντλίας θερμότητας για τη λειτουργία
ψύξης σε kWh.

S S - - kWH

Ενέργεια αντλίας
θερμότητας
θέρμανσης

Εμφανίζεται η ποσότητα θερμότητας της αντλίας θερμότητας για τη λειτουργία
θέρμανσης σε kWh.

S S - - kWH

Runtime
compressor

Εμφανίζεται ο χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή ψυκτικού σε ώρες. S S - - 1 h

Runtime Pump Εμφανίζεται ο χρόνος λειτουργίας του εσωτερικού κυκλοφορητή θέρμανσης σε
ώρες.

S S - - 1 h

Πίν. 7-33 Παράμετροι στο μενού "Statistic"

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανάλογα με τον τύπο συσκευής, τη ρύθμιση παραμέτρων
συστήματος και την κατάσταση του λογισμικού συσκευής
δεν μπορούν να εμφανιστούν μεμονωμένες
καταγεγραμμένες παράμετροι πληροφοριών ή μπορούν να
εμφανιστούν σε κάποιο άλλο επίπεδο παραμέτρων.

7.11 Configuration Wizard
Αυτόματα κατά τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης ή στο
[→ Main Menu → Configuration → Wizard]

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Unmixed Circ
Config

Ρύθμιση του αναγνωριστικού κυκλώματος θέρμανσης για το άμεσο κύκλωμα
θέρμανσης του ROTEX HPSU monobloc compact. Το αναγνωριστικό
κυκλώματος θέρμανσης πρέπει να είναι σαφές σε όλο το σύστημα RoCon. Δεν
πρέπει να υπάρχει αλληλοκάλυψη με τα αναγνωριστικά κυκλωμάτων θέρμανσης
των προαιρετικών κυκλωμάτων μεικτών.

N E 0 – 15 0 1

BUS ID HS Η ρύθμιση επιτρέπεται να αλλάξει μόνο αν είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα
RoCon περισσότεροι από 1 θερμαντήρες. Οι περισσότεροι συνδεδεμένοι
θερμαντήρες στην εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να θεωρούνται ως ειδική
χρήση. Ενδεχ. επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις της ROTEX.

N E 0 – 7 0 1

Time Master Ενεργοποίηση ενός συστημικού ελεγκτή συγχρονισμού. Ο ελεγκτής
συγχρονισμού συγχρονίζει όλους τους ρυθμιστές στο σύστημα RoCon με την
ώρα και την ημερομηνία που έχουν ρυθμιστεί στον ελεγκτή συγχρονισμού. Σε
όλα τα άλλα πεδία χειρισμού στο σύστημα δεν είναι έπειτα πλέον εφικτή η
καταχώριση της ώρας και της ημερομηνίας. Επιτρέπεται να παρέχει μόνο ένας
ελεγκτής συγχρονισμού σε όλο το σύστημα. Η παράμετρος δεν είναι διαθέσιμη
αν σε κάποιον άλλον ρυθμιστή στο σύστημα RoCon είναι ενεργοποιημένη η
παράμετρος του ελεγκτή συγχρονισμού.

N E Off

On

-

Πίν. 7-35 Παράμετροι στο μενού "Configuration Wizard"
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8 Σφάλματα και βλάβες
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Οι ηλεκτροστατικές φορτίσεις μπορούν να επιφέρουν
σπινθηρισμούς τάσης, οι οποίοι ενδέχεται να
καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

▪ Πριν ακουμπήσετε την πλακέτα πίνακα, διασφαλίστε την
εξισορρόπηση δυναμικού (π. χ. μέσω αγγίγματος της
στήριξης πίνακα).

8.1 Εξακρίβωση σφαλμάτων και
αποκατάσταση βλαβών

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης του Daikin Altherma EHS(X/H):

▪ σηματοδοτεί ένα σφάλμα μέσω κόκκινου φωτισμού της οθόνης και
εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος στην οθόνη (βλέπε Κεφ. 8.3).

▪ εμφανίζει πληροφοριακά μηνύματα για την κατάσταση
λειτουργίας, τα οποία δεν σηματοδοτούνται μέσω κόκκινου
φωτισμού φόντου.

Ένα ενσωματωμένο πρωτόκολλο αποθηκεύει έως 15 σφάλματα ή
άλλα πληροφοριακά μηνύματα για την κατάσταση λειτουργίας, τα
οποία εμφανίζονται στο τέλος.

Ανάλογα με τον τρόπο χειρισμού, τα μηνύματα προωθούνται και στις
συνδεδεμένες μονάδες ελέγχου ή στους θερμοστάτες χώρου.

8.1.1 Τρέχουσα ένδειξη σφάλματος

Εικόνα 8-1 Ένδειξη ενός τρέχοντος μηνύματος σφάλματος

8.1.2 Ανάγνωση πρωτοκόλλου σφαλμάτων
Το πρωτόκολλο σφαλμάτων μπορεί να διαβαστεί στο μενού "Error".

Το τελευταία καταχωρισμένο (το πιο πρόσφατο) μήνυμα σφάλματος
βρίσκεται συγχρόνως στην πρώτη θέση. Με κάθε νέα καταχώρηση,
όλα τα προγενέστερα μηνύματα βλάβης μετατοπίζονται στην
επόμενη θέση. Το 16ο μήνυμα σφάλματος διαγράφεται κατά την
εμφάνιση ενός νέου μηνύματος.

Το συνολικό πρωτόκολλο σφαλμάτων μπορεί να διαγραφεί μόνο
από το σέρβις.

8.1.3 Αποκατάσταση βλαβών
Τα πληροφοριακά μηνύματα τα οποία εμφανίζονται χωρίς κόκκινο
φωτισμό, δεν επιφέρουν συνήθως μόνιμους περιορισμούς στη
λειτουργία του RoCon.

Τα μηνύματα τα οποία εμφανίζονται με κωδικό σφάλματος E.... και
κόκκινο φωτισμό, απαιτούν αποκατάσταση σφαλμάτων από
εξουσιοδοτημένους και καταρτισμένους τεχνικούς συστημάτων
θέρμανσης.

Για πληροφορίες σχετικά με προειδοποιητικά μηνύματα βλέπε Κεφ.
8.3.

1 Εξακριβώστε και αποκαταστήστε την αιτία της βλάβης.
– Εάν ο επαφέας έχει ενεργοποιηθεί:
– Καμία ένδειξη στην οθόνη του συστήματος ρύθμισης.

Εξακριβώστε την αιτία για την ενεργοποίηση του επαφέα και
αντιμετωπίστε τη βλάβη. Επανεκκινήστε την εγκατάσταση.

▪ Αφού εξαλειφθεί η αιτία, η λειτουργία της εγκατάστασης
συνεχίζεται κανονικά.

– Εάν ο επαφέας δεν έχει ενεργοποιηθεί:

2 Δεν εμφανίζονται κωδικοί σφάλματος, ωστόσο η εγκατάσταση
δεν λειτουργεί σωστά. Αναζητήστε και αντιμετωπίστε τις αιτίες
(βλέπε Κεφ. 8.3).

▪ Μετά από την αντιμετώπιση της αιτίας σφάλματος, η λειτουργία
της εγκατάστασης συνεχίζεται κανονικά.

3 Ο κωδικός σφάλματος συνεχίζει να εμφανίζεται όσο υφίστανται
οι συνθήκες των βλαβών. Αναζητήστε και αντιμετωπίστε τις
αιτίες (βλέπε Κεφ. 8.3). Στην περίπτωση που το μήνυμα
σφάλματος συνεχίζει να εμφανίζεται μετά από την
αποκατάσταση της αιτίας σφάλματος, η εγκατάσταση πρέπει να
αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ρεύματος τουλάχιστον για
10 δευτερόλεπτα για να την ξεκλειδώσει.

▪ Μετά από την αντιμετώπιση της αιτίας σφάλματος, η λειτουργία
της εγκατάστασης συνεχίζεται κανονικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να διασφαλίσετε ότι το σφάλμα δεν προκλήθηκε
εξαιτίας εσφαλμένων ρυθμίσεων, επαναφέρετε όλες τις
παραμέτρους στην εργοστασιακή ρύθμιση (βλέπε Κεφ.
4.5) πριν από μια πιθανή αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Αν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε την αιτία της βλάβης,
επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις.

Να έχετε στη διαδικασία αυτή διαθέσιμα τα βασικά
δεδομένα των συσκευών:

Τύπος και αριθμός κατασκευαστή του Daikin Altherma
EHS(X/H) (βλέπε πινακίδα τύπου αντλίας θερμότητας)
καθώς και εκδόσεις λογισμικού από:

α: Πεδίο χειρισμού RoCon+ B1 [Sw Nr B1/U1]

β: Πλακέτα κυκλώματος RoCon BM2C [Sw Nr Controller]

γ: Αυτόματος μηχανισμός καύσης [Sw Nr FA]

Σε προαιρετικά στοιχεία συστήματος RoCon:

EHS157034 [Sw Nr B1/U1]

EHS157068 [Sw Nr mixing valve]

8.2 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Σε περίπτωση εσφαλμένων ρυθμίσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα
ρύθμισης ή δυσλειτουργιών των 3-οδικών βαλβίδων εναλλαγής
υπάρχει δυνατότητα διατήρησης της λειτουργίας θέρμανσης
έκτακτης ανάγκης, με ενεργοποίηση της ειδικής λειτουργίας
"Emergency" στο σύστημα ρύθμισης (βλέπε τις υποδείξεις στις
οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης του Daikin Altherma EHS(X/
H)).

1 Επιλέξτε με το περιστροφικό πλήκτρο το μενού "Error".

2 Επιβεβαιώστε την επιλογή με ένα σύντομο πάτημα στο
περιστροφικό πλήκτρο.
è Εμφανίζεται η επισκόπηση

3 Επιλέξτε με το περιστροφικό πλήκτρο το μενού "Emergency".

4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με ένα σύντομο πάτημα στο
περιστροφικό πλήκτρο.

5 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης με το
περιστροφικό πλήκτρο.
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Για ακύρωση και επιστροφή πατήστε ξανά το περιστροφικό
πλήκτρο.

8.3 Κωδικοί σφάλματος
Βλέπε οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Daikin Altherma
EHS(X/H), κεφάλαιο "Σφάλματα, βλάβες, μηνύματα".
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9 Μονάδα μείκτη
Μαζί με το άμεσο κύκλωμα θέρμανσης το σύστημα θέρμανσης
μπορεί να επεκταθεί με μονάδες μεικτών EHS157068 ως προς
επιπλέον κυκλώματα θέρμανσης. Αυτά τα πρόσθετα κυκλώματα
θέρμανσης μπορούν να διαμορφωθούν ανεξάρτητα από το άμεσο
κύκλωμα θέρμανσης. Η διαμόρφωση πραγματοποιείται με τρόπο
ανάλογο με τη διαμόρφωση του άμεσου κυκλώματος θέρμανσης
(βλέπε Κεφ. 4). Είναι διαθέσιμος μόνο ένας περιορισμένος αριθμός
παραμέτρων και λειτουργιών (βλέπε Κεφ. 9.2).

Η προαιρετική μονάδα μείκτη EHS157068 δεν διαθέτει αυτόνομη
μονάδα χειρισμού. Για τη διαμόρφωση και τον χειρισμό πρέπει αυτή
να συνδεθεί μέσω ενός αγωγού διαύλου CAN με το τοποθετημένο
στο θερμαντήρα σύστημα ρύθμισης RoCon+ ή με μια μονάδα χώρου
EHS157034. Ο χειρισμός της μονάδας μείκτη στη λειτουργία
τερματικού (βλέπε Κεφ. 4.8) μπορεί να γίνει και από τις δύο μονάδες
χειρισμού.

Στον διακόπτη διεύθυνσης της μονάδας μείκτη (βλέπε Εικόνα 9-1)
πρέπει να οριστεί ένα σαφές αναγνωριστικό συσκευής (≥ 1) για το
κύκλωμα θέρμανσης που ρυθμίζεται από την συγκεκριμένη μονάδα
μείκτη, το οποίο πρέπει να συγχρονιστεί με την (παράμετρο [Heating
circuit assignment]) της μονάδας μείκτη (βλέπε Πίν. 4-10).

Εικόνα 9-1 Ρύθμιση αναγνωριστικού συσκευής για μονάδα μείκτη
RoCon M1

Απευθείας στη μονάδα μείκτη EHS157068 μπορεί να εξακριβωθεί τη
τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας (βλέπε Εικόνα 9-2).

Εικόνα 9-2 Επεξήγηση συμβόλων ενδείξεων κατάστασης RoCon M1

Θέση LED Περιγραφή
1 κόκκι

νο
Αναβοσβήνει: Εσωτερικό σφάλμα

(ο κωδικός σφάλματος μεταδίδεται μέσω του διαύλου
CAN στην αντιστοιχισμένη μονάδα χειρισμού)
On: Χαμηλή τάση του εσωτερικού ρολογιού μετά από
διακοπή ρεύματος (>10 ώρες)

2 πράσι
νο

On: Ένδειξη λειτουργίας, μονάδα μείκτη
ενεργοποιημένη

3 πράσι
νο

On: Επικοινωνία CAN

4 πράσι
νο

On: Αντλία κυκλώματος μείκτη ενεργοποιημένη

5 πράσι
νο

On: Ο μείκτης διεγείρεται σε "ON"

6 πράσι
νο

On: Ο μείκτης διεγείρεται σε "OFF"

Πίν. 9-1

9.1 Αρχική οθόνη μονάδας μείκτη
(λειτουργία τερματικού)

Εικόνα 9-3 Αρχική οθόνη μονάδας μείκτη

Η αρχική οθόνη για τη μονάδα μείκτη (Εικόνα 9-3) είναι μια
περιορισμένη παραλλαγή της αρχικής οθόνης του RoCon+ HP. Η
σημασία των εικονιδίων αντιστοιχεί στον Πίν. 3-4, η θερμοκρασία
μείκτη όμως είναι η μόνη θερμοκρασία συστήματος που εμφανίζεται
(Εικόνα 9-3, θέση 1).

9.2 Επισκόπηση παραμέτρων μείκτη
Μενού: Mode
Βλέπε Κεφ. 6.1.

Μενού: User

Room temperature setpoint 1

Room temperature setpoint 2

Room temperature setpoint 3

Room

Reducing

Εικόνα 9-4 Παράμετροι στο μενού "User"

Μενού: Time program
Βλέπε Κεφ. 6.3.

Μενού: Settings

Display Language

Date

Time

LCD Brightness

LCD illumination time

System Min. mixer valve pump

Max. mixer valve pump

Εικόνα 9-5 Παράμετροι στο μενού "Settings"
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Μενού: Configuration

Access

Adjustment outside temperature

Glycol

Heat-Slope

Start T-Out Cooling

Max T-Out Cooling

T-Flow Cooling start

T-Flow Cooling max

sensors

HC Config

Insulation

Heating

Room Influence

Cooling curveCooling

Cooling parameters

Relay TestAdd-on

Slope Offset

Screed

External temperature sensor

Program

Weather-dependet

Frost protection temperature

Heating operation limit

Heat limit reducing mode

Feeded temperature heating mode

Feeded temperature reducing mode

Max. feeded temperature

Min. feeded temperature

Adjustment room sensor

Heating curve adaptation

Feed temperature lower limit

Feed temperature lower limit

Cooling setpoint adjustment

Εικόνα 9-6 Παράμετροι στο μενού "Configuration"

Μενού: Info

Software Nr B1/U1

Values Average ext. temperature

Current mixer temperature

Mixer temperature setpoint

Mixer pump status

PWM mixer pump

Mixer valve status

Mixer valve software number

Εικόνα 9-7 Παράμετροι στο μενού "Info"

Μενού: Terminal

Contr BM1/BE1 #X

Mix Valve #X

Bus - Scan

Address

WE selection

Local (no selection)

HC

Terminal address

Heat generator assignment

HC assignment

Εικόνα 9-8 Παράμετροι στο μενού "Terminal"
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9.3 Ρυθμίσεις παραμέτρων μονάδας
μείκτη

Οι παράμετροι που είναι διαθέσιμες για τη μονάδα μείκτη είναι σε
μεγάλο βαθμό ίδιες με τις παραμέτρους που περιγράφονται στο Κεφ.
7. Στον Πίν. 9-2 αναφέρονται οι παράμετροι που είναι επιπλέον
διαθέσιμες για τη μονάδα μείκτη.

Παράμετροι Περιγραφή Πρόσβα
ση

Εύρος
ρύθμισης

Ελάχ./Μέγ.

Εργοστα
σιακή

ρύθμιση

Εύρος
βήματ

οςBE HF

Min. Mix valve
Pump

[→ Main Menu → Settings → System]

Ελάχιστη ισχύς της αντλίας στο κύκλωμα μείκτη.

N E 10 - 100% 30% 1%

Max. Mix valve
Pump

[→ Main Menu → Settings → System]

Μέγιστη ισχύς της αντλίας στο κύκλωμα μείκτη.

N E 20 – 100% 100% 1%

Slope Offset [→ Main Menu → Configuration → Heating]

Ρύθμιση της αύξησης της ονομαστικής θερμοκρασίας προσαγωγής στο Daikin
Altherma EHS(X/H) ως προς την υπολογισμένη ονομαστική θερμοκρασία
προσαγωγής για το κύκλωμα μείκτη.

N E 0 – 50 K 5 K 1 K

Heat generator
assignment

[→ Main Menu → Terminal → HG selection]

Ρύθμιση του αναγνωριστικού θερμαντήρα. Αντιστοίχιση του EHS157068 στον
θερμαντήρα. Η ρύθμιση πρέπει να αντιστοιχεί στη τιμή της παραμέτρου [BUS ID
HS] (βλέπε Κεφ. 7.11).

N E 0 – 7 0 1

Heating circuit
assignment

[→ Main Menu → Terminal → HC]

Ρύθμιση του αναγνωριστικού κυκλώματος της μονάδας μείκτη.

▪ Off: Αυτόματη αντιστοίχιση, όταν υπάρχει μόνο μία μονάδα μείκτη στο
σύστημα (το σύστημα υιοθετεί τότε ανεξάρτητα από τη ρυθμισμένη τιμή τη
ρύθμιση του διακόπτη διεύθυνσης ως αναγνωριστικό κυκλώματος
θέρμανσης). Κατά κανόνα, η ρύθμιση πρέπει να συμφωνεί με το
αναγνωριστικό κυκλώματος θέρμανσης στον διακόπτη διεύθυνσης της
μονάδας μείκτη.

▪ 0 - 9 = 0 - 9

▪ 10 = A

▪ 11 = B

▪ 12 = C

▪ 13 = D

▪ 14 = E

▪ 15 = F

N E Off

0-15

Off 1

Πίν. 9-2 Παράμετροι για τη μονάδα μείκτη
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10 Γλωσσάριο όρων

Τρόπος λειτουργίας Απαιτούμενη λειτουργία από τον χρήστη ή από το σύστημα ρύθμισης του θερμαντήρα (π. χ. θέρμανση χώρου,
προετοιμασία ζεστού νερού, Stand-by, κ.λπ.)

Αίτημα εφεδρικής λειτουργίας Κατάσταση λειτουργίας, κατά την οποία η απαιτούμενη θερμοκρασία προσαγωγής δεν μπορεί να επιτευχθεί
καθόλου μέσω της διαδικασίας αντλίας θερμότητας ή δεν μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά. Για τον λόγο
αυτό, συνδέεται ένας θερμαντήρας (π.χ. εφεδρικός θερμαντήρας) για την υποστήριξη του Daikin Altherma
EHS(X/H) κατά τη θέρμανση νερού.

Εφεδρικός θερμαντήρας Προαιρετικός ηλεκτρικός θερμαντήρας για γενική υποστήριξη του Daikin Altherma EHS(X/H) στη θέρμανση
νερού.

Heat-Slope Υπολογιζόμενη συνάρτηση της εξωτερικής θερμοκρασίας και της ονομαστικής θερμοκρασίας προσαγωγής,
για να επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου με κάθε εξωτερική θερμοκρασία.

Ψυκτικό Υλικό που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά θερμότητας στη διαδικασία αντλίας θερμότητας. Σε χαμηλή
θερμοκρασία και χαμηλή πίεση απορροφάται θερμότητα, ενώ σε υψηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση
εκλύεται θερμότητα.

Προστασία από λεγεωνέλλα Περιοδική θέρμανσης του νερού μπόιλερ σε >60 °C για την προληπτική εξάλειψη παθογόνων βακτηριδίων
(γνωστά ως λεγεωνέλλες) στο κύκλωμα ζεστού νερού.

Σύνδεση χαμηλής χρέωσης
ηλεκτρικού δικτύου (HT/NT)

Μια ειδική σύνδεση δικτύου της επιχείρησης ηλεκτρισμού, η οποία προσφέρει διάφορες ευνοϊκές χρεώσεις
ηλεκτρικού ρεύματος κατά τις λεγόμενες φάσεις χαμηλού φορτίου (ημερήσιο ρεύμα, νυχτερινό ρεύμα, ρεύμα
αντλίας θερμότητας, κ.λπ.).

Παράμετρος Μια τιμή, η οποία επηρεάζει την εκτέλεση προγραμμάτων ή διαδικασιών, ή καθορίζει συγκεκριμένες
καταστάσεις.

Σύστημα ρύθμισης Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής, με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την παραγωγή θερμότητας και την
κατανομή θερμότητας για την εγκατάσταση θέρμανσης. Το σύστημα ρύθμισης αποτελείται από διάφορα
ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Τα σημαντικότερα εξαρτήματα για τον χρήστη είναι το πεδίο χειρισμού στην
μπροστινή περιοχή του θερμαντήρα, το οποίο περιλαμβάνει πλήκτρα επιλογής προγράμματος, περιστροφικό
πλήκτρο και οθόνη.

Επιστροφή Τμήμα του υδραυλικού κυκλώματος, το οποίο οδηγεί το ψυχόμενο νερό από τις επιφάνειες θέρμανσης ξανά
προς τον θερμαντήρα μέσω του συστήματος σωλήνων.

Πρόγραμμα χρόνου μεταγωγής Πρόγραμμα για τη ρύθμισης των χρόνων στο σύστημα ρύθμισης για τον καθορισμό τακτικών κύκλων
θέρμανσης. μείωσης και ζεστού νερού.

Smart Grid (SG) Έξυπνη εκμετάλλευση της ενέργειας για οικονομική θέρμανση. Μέσω της χρήσης ενός ειδικού μετρητή
ρεύματος είναι δυνατή η λήψη ενός "σήματος Smart Grid" από την επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Ανάλογα με το σήμα η αντλία θερμότητας απενεργοποιείται, λειτουργεί με κανονική ή με υψηλότερη
θερμοκρασία.

Προσαγωγή Μέρος του υδραυλικού κυκλώματος, το οποίο οδηγεί το ζεσταμένο νερό από τον θερμαντήρα προς τις
επιφάνειες θέρμανσης.

Κύκλωμα ζεστού νερού Πρόκειται για το κύκλωμα νερού που θερμαίνει το κρύο νερό και το οδηγεί προς το σημείο λήψης ζεστού
νερού.

Παραγωγή ζεστού νερού Κατάσταση λειτουργίας του θερμαντήρα, στην οποία παράγεται θερμότητα με υψηλές θερμοκρασίες και
τροφοδοτείται το κύκλωμα ζεστού νερού, π. χ. πλήρωση μπόιλερ ζεστού νερού.

Διαδικασία αντλίας θερμότητας Σε ένα κλειστό κύκλωμα ψυκτικού, το ψυκτικό απορροφά τη θερμότητα του περιβαλλοντικού αέρα. Μέσω
συμπύκνωσης επιτυγχάνεται υψηλότερη θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου, η οποία μεταφέρεται στην
εγκατάσταση θέρμανσης (θερμοδυναμικός κύκλος).

Εναλλάκτης θερμότητας Εξάρτημα που μεταφέρει τη θερμική ενέργεια από ένα κύκλωμα σε ένα άλλο κύκλωμα. Τα δύο κυκλώματα
διαχωρίζονται υδραυλικά με ένα τοίχωμα στον εναλλάκτη θερμότητας.

Σύστημα ρύθμισης
θερμοκρασίας προσαγωγής
σύμφωνα με τις καιρικές
συνθήκες

Από την τιμή μέτρησης της εξωτερικής θερμοκρασίας και μια καθορισμένη καμπύλη θέρμανσης εξακριβώνεται
η κατάλληλη θερμοκρασία προσαγωγής, η οποία χρησιμοποιείται ως ονομαστική τιμή για τη ρύθμιση της
θερμοκρασίας στον θερμαντήρα.

Κυκλοφορητής Είναι ένας επιπλέον ηλεκτρικός κυκλοφορητής, ο οποίος κυκλοφορεί διαρκώς το ζεστό νερό στους αγωγούς
ζεστού νερού και έτσι παρέχει άμεσα σε κάθε κυκλοφορητή. Μια κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ευρέως
διακλαδούμενα δίκτυα αγωγών. Σε συστήματα χωρίς αγωγό κυκλοφορίας κατά τη διαδικασία κυκλοφορίας
εξέρχεται πρώτα το νερό που έχει ψυχθεί στον αγωγό λήψης μέχρι ο αγωγός λήψης να θερμανθεί επαρκώς
μέσω του ληφθέντος ζεστού νερού.

Βοηθητικός θερμαντήρας Πρόσθετος θερμαντήρας (π.χ. εφεδρικός θερμαντήρας ή εξωτερικός λέβητας), ο οποίος συνδέεται στην
εγκατάσταση θέρμανσης για την επίτευξη της απαιτούμενης ονομαστικής θερμοκρασίας προσαγωγής στην
περίπτωση ανεπαρκούς ή αναποτελεσματικής διαδικασίας αντλίας θερμότητας.
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11 Ρυθμίσεις χρήστη

11.1 Προγράμματα χρόνου μεταγωγής

Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις των προγραμμάτων χρόνου μεταγωγής
αναφέρονται στο Κεφ. 4.3.

Καταχωρίστε στους ακόλουθους πίνακες τις ρυθμίσεις που έχετε
πραγματοποιήσει για τους χρόνους λειτουργίας.

Κύκλος λειτουργίας 1 Κύκλος λειτουργίας 2 Κύκλος λειτουργίας 3
Ρύθμιση
θερμοκρασίας

 [Room temperature setpoint
1]: ____ °C

 [Room temperature setpoint
2]: ____ °C

 [Room temperature setpoint
3]: ____ °C

Χρονικό
διάστημα

On Off On Off On Off

Heating circuit
automatic 1

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Heating circuit
automatic 2

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Μεμονωμένες ρυθμίσεις των προγραμμάτων χρόνου μεταγωγής
θέρμανσης

Κύκλος λειτουργίας 1 Κύκλος λειτουργίας 2 Κύκλος λειτουργίας 3
Ρύθμιση
θερμοκρασίας  [Hot water temp. setpoint 1]:

____ °C
 [Hot water temp. setpoint 2]:

____ °C
 [Hot water temp. setpoint 3]:

____ °C
Χρονικό
διάστημα

On Off On Off On Off

Hot water
automatic 1

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Hot water
automatic 2

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Μεμονωμένες ρυθμίσεις των προγραμμάτων χρόνου μεταγωγής
ζεστού νερού
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Κύκλος λειτουργίας 1 Κύκλος λειτουργίας 2 Κύκλος λειτουργίας 3
Χρονικό
διάστημα

On Off On Off On Off

Circulation
program

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Μεμονωμένες ρυθμίσεις των προγραμμάτων χρόνου μεταγωγής
ζεστού νερού 11.2 Παράμετροι

Καταχωρίστε στον παρακάτω πίνακα και στο εγχειρίδιο λειτουργίας
του θερμαντήρα τις αλλαγές παραμέτρων που πραγματοποιήσατε.

Θέση
περιστροφικ
ού διακόπτη

Επίπεδο
παραμέτρων

Παράμετροι Παλιά τιμή Νέα τιμή Date Παρατηρήσεις

Μεμονωμένες αλλαγές παραμέτρων 11.3 Διευθύνσεις διαύλων δεδομένων

Συσκευή RoCon Διεύθυνση διαύλου δεδομένων Παρατηρήσεις

Διευθύνσεις διαύλων δεδομένων στο σύστημα RoCon
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12 Σημειώσεις
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