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1 Γενικές προφυλάξεις
ασφαλείας

1.1 Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι συσκευές που δεν ρυθμίζονται και
δεν εγκαθίστανται σωστά μπορούν να
επηρεάσουν τη λειτουργία της
συσκευής ή/και να προκαλέσουν
σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό
στο χρήστη.
▪ Οι εργασίες στην εσωτερική μονάδα

(π.χ. η εγκατάσταση, η επιθεώρηση,
η σύνδεση και η πρώτη θέση σε
λειτουργία) επιτρέπεται να
εκτελούνται μόνο από άτομα που
είναι εξουσιοδοτημένα και τα οποία
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την
ανάλογη τεχνική ή πρακτική
εκπαίδευση για τις εκάστοτε
εργασίες και έχουν ολοκληρώσει
σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε
επίσημα αναγνωρισμένο οργανισμό.
Εδώ εντάσσονται κυρίως οι τεχνικοί
εγκαταστάσεων θέρμανσης-
ψύξης-κλιματισμού και
ηλεκτρολόγοι, με τεχνική
εκπαίδευση και γνώσεις και
εμπειρία στη σωστή εγκατάσταση
και συντήρηση συστημάτων
θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού,
καθώς και μπόιλερ ζεστού νερού.

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.
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▪ 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.

▪ Εργοστασιακά πρέπει να έχει
εγκατασταθεί μια διάταξη
αποφόρτισης πίεσης με μία τιμή
υπερπίεσης μικρότερης από 0,6
MPa (6 bar). Ο συνδεδεμένος
σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να
έχει εγκατασταθεί με σταθερή κλίση
και ελεύθερη εκροή σε περιβάλλον
χωρίς κίνδυνο παγετού (βλέπε
Κεφ. 3.3).

▪ Από τον σωλήνα αποστράγγισης της
διάταξης αποφόρτισης πίεσης είναι
πιθανή η εκροή σταγόνων νερού. Το
στόμιο του σωλήνα αποστράγγισης
πρέπει να παραμένει ανοικτό.

▪ Η διάταξη αποφόρτισης πίεσης
πρέπει να χρησιμοποιείται τακτικά
για την αφαίρεση των εναποθέσεων
αλάτων και για να είστε σίγουροι ότι
δεν είναι φραγμένη.

▪ Μπορείτε να εκκενώσετε το δοχείο
μπόιλερ και το κύκλωμα ζεστού
νερού. Πρέπει να τηρούνται οι
οδηγίες στο "Προσωρινή
ακινητοποίηση" στο εγχειρίδιο
αναφοράς για τον τεχνικό
συναρμολόγησης.

1.1.1 Τήρηση οδηγιών
▪ Η πρωτότυπη τεκμηρίωση συντάχθηκε στη γερμανική γλώσσα.

Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις.
▪ Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά προτού ξεκινήσετε την

εγκατάσταση ή πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στην
εγκατάσταση θέρμανσης.

▪ Τα μέτρα προφύλαξης που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο
καλύπτουν πολύ σημαντικά θέματα. Φυλάξτε το προσεκτικά.

▪ Η εγκατάσταση του συστήματος και όλες οι εργασίες που
περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και στις συνοδευτικές
τεκμηριώσεις για τον εγκαταστάτη πρέπει να εκτελούνται από
εγκεκριμένο εγκαταστάτη.

Σύνολο τεκμηρίωσης
To παρόν έγγραφο αποτελεί τμήμα ενός συνόλου τεκμηρίωσης από
παράλληλα ισχύοντα έγγραφα. Το πλήρες σύνολο αποτελείται από:

▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας (μορφή: έντυπη
- περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης της εσωτερικής
μονάδας)

▪ Οδηγίες χρήσης της εσωτερικής μονάδας (μορφή: έντυπη -
περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης της εσωτερικής
μονάδας)

▪ Εγχειρίδιο χρήσης της αντλίας θερμότητας (μορφή: έντυπη -
περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης της εσωτερικής
μονάδας)

▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας (μορφή: έντυπη
- περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης της εξωτερικής
μονάδας)

▪ Οδηγίες εγκατάστασης των προαιρετικών στοιχείων (μορφή:
έντυπη - περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης των
εκάστοτε στοιχείων)

▪ Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη της εσωτερικής μονάδας (μορφή:
ψηφιακή)

▪ Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη της εξωτερικής μονάδας (μορφή:
ψηφιακή)

Το εγχειρίδια αναφοράς περιλαμβάνουν το πλήρες σύνολο των
τεχνικών στοιχείων, τη λεπτομερή περιγραφή των βέλτιστων
πρακτικών, όπως και πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση, την
αντιμετώπιση σφαλμάτων και τον τερματισμό λειτουργίας.

Τα ψηφιακά έγγραφα, όπως και οι πιο πρόσφατες εκδόσεις της
συνοδευτικής τεκμηρίωσης, είναι διαθέσιμα στην τοπική ιστοσελίδα
της Daikin ή κατόπιν αιτήματος μέσω του αντιπροσώπου με τον
οποίον συνεργάζεστε. Μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση
στην ιστοσελίδα της Daikin στη συσκευή σας μέσω του κωδικού QR.

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.
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Ηλεκτρικό ρεύμα

Κίνδυνος έκρηξης

Κίνδυνος εγκαύματος

Κίνδυνος δηλητηρίασης

Εγκυρότητα
Ορισμένες πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν περιορισμένη
ισχύ. Η ισχύς υποδηλώνεται με ένα σύμβολο.

Εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας

Εσωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας

FWXV-ATV3

Τηρείτε την προδιαγραφόμενη ροπή σύσφιγξης

Ισχύει μόνο για συσκευές με σύνδεση ηλιακού συστήματος
χωρίς πίεση (DrainBack).
Ισχύει μόνο για συσκευές με δυαδική σύνδεση ηλιακού
συστήματος (Biv).
Ισχύει μόνο για εσωτερικές μονάδες με λειτουργία ψύξης

Οδηγίες χειρισμού
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.

1.2 Οδηγίες ασφαλείας για τη
συναρμολόγηση και τη λειτουργία

1.2.1 Γενικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι συσκευές που δεν ρυθμίζονται και δεν εγκαθίστανται
σωστά μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της
συσκευής ή/και να προκαλέσουν σοβαρό ή θανατηφόρο
τραυματισμό στο χρήστη.

▪ Οι εργασίες στην εσωτερική μονάδα (π.χ. η
εγκατάσταση, η επιθεώρηση, η σύνδεση και η πρώτη
θέση σε λειτουργία) επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο
από άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα και τα οποία
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την ανάλογη τεχνική
ή πρακτική εκπαίδευση για τις εκάστοτε εργασίες και
έχουν ολοκληρώσει σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
σε επίσημα αναγνωρισμένο οργανισμό. Εδώ
εντάσσονται κυρίως οι τεχνικοί εγκαταστάσεων
θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού και ηλεκτρολόγοι, με
τεχνική εκπαίδευση και γνώσεις και εμπειρία στη
σωστή εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων
θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού, καθώς και μπόιλερ
ζεστού νερού.

▪ Σε όλες τις εργασίες στην εσωτερική μονάδα φροντίστε
να έχετε κλείσει τον εξωτερικό κεντρικό διακόπτη και
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να ενεργοποιηθεί
κατά λάθος.

▪ Μην αφήνετε κανένα εργαλείο ή κάποιο άλλο
αντικείμενο κάτω από το κάλυμμα της μονάδας, αφότου
ολοκληρώσετε τις εργασίες εγκατάστασης ή
συντήρησης.

Αποφυγή κινδύνων
Η εσωτερική μονάδα κατασκευάζεται σύμφωνα με την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας και 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, μόνο εγκαθιστάτε και θέτετε τη
συσκευή σε λειτουργία:

▪ 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,
τις προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων, καθώς και τους
αναγνωρισμένους κανόνες τεχνικής ασφάλειας και υγιεινής.

Πριν από εργασίες στο υδραυλικό σύστημα
▪ Όλες οι εργασίες στην εγκατάσταση (όπως π.χ. η τοποθέτηση, η

σύνδεση και η πρώτη θέση σε λειτουργία) πρέπει να εκτελούνται
μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα, που διαθέτουν τεχνική ή
πρακτική εκπαίδευση για τις εκάστοτε απαιτούμενες εργασίες και
έχουν ολοκληρώσει ένα σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

▪ Όταν εκτελείτε εργασίες στην εγκατάσταση, φροντίστε να έχετε
κλείσει τον κεντρικό διακόπτη και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος να ενεργοποιηθεί κατά λάθος.

▪ Οι στεγανώσεις δεν πρέπει να υφίστανται ζημιές ή να
αφαιρούνται.

▪ Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες ασφαλείας στη σύνδεση από την
πλευρά θέρμανσης ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12828 και στη σύνδεση από την πλευρά νερού χρήσης τις
απαιτήσεις του προτύπου EN 12897.

1.2.2 Προβλεπόμενη χρήση
Η εσωτερική μονάδα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη
θέρμανση νερού, ως σύστημα θέρμανσης χώρου και, ανάλογα με
τον τύπο της συσκευής, ως σύστημα ψύξης χώρου.

Η τοποθέτηση, σύνδεση και λειτουργία της εσωτερικής μονάδας
επιτρέπεται να γίνεται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του
εγχειριδίου.

Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μια κατάλληλη και εγκεκριμένη από
τον κατασκευαστή εξωτερική μονάδα.

ETSH16P30D

ETSHB16P30D

ETSX16P30D

ETSXB16P30D

ETSH16P50D

ETSHB16P50D

ETSX16P50D

ETSXB16P50D
EPRA14DAV3 P
EPRA16DAV3 P
EPRA18DAV3 P
EPRA14DAW1 P
EPRA16DAW1 P
EPRA18DAW1 P

Πίν. 1-1 Επιτρεπόμενοι συνδυασμοί

Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή μη συμμόρφωση θεωρείται ότι
αντιβαίνει στις οδηγίες χρήσης. Την ευθύνη για τυχόν προκύπτουσες
βλάβες/φθορές αναλαμβάνει ο φορέας εκμετάλλευσης.
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Στη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες περιλαμβάνεται επίσης η
συμμόρφωση με τις προδιαγραφές συντήρησης και ελέγχου. Τα
ανταλλακτικά πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις τεχνικές
προδιαγραφές που έχει ορίσει ο κατασκευαστής. Αυτό σημαίνει, για
παράδειγμα, ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά.

1.2.3 Χώρος τοποθέτησης συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το πλαστικό τοίχωμα του μπόιλερ της εσωτερικής μονάδας
μπορεί να λιώσει από την επίδραση εξωτερικής
θερμότητας (> 80 °C) και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να
πάρει φωτιά.

▪ Η εσωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετείται μόνο σε
ελάχιστη απόσταση 1 m από άλλες πηγές θερμότητας
(> 80 °C) (π.χ. ηλεκτρική θερμάστρα, σόμπα
υγραερίου, καπνοδόχοι) και από εύφλεκτα υλικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
▪ Εγκαθιστάτε την εσωτερική μονάδα μόνο όταν υπάρχει

δάπεδο επαρκούς αντοχής 1050 kg/m2 μαζί με
περιθώριο ασφαλείας. Το δάπεδο πρέπει να είναι
επίπεδο, οριζόντιο και ομαλό.

▪ Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε εξωτερικό
χώρο.

▪ Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε εκρήξιμα
περιβάλλοντα.

▪ Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης δεν επιτρέπεται να
εκτίθεται ποτέ σε καιρικά φαινόμενα, όπως για
παράδειγμα βροχή ή χιόνι.

▪ Το δοχείο μπόιλερ δεν επιτρέπεται να εγκαθίσταται σε
σημείο που δέχεται διαρκώς άμεση ηλιακή ακτινοβολία,
καθώς η υπεριώδης ακτινοβολία και τα καιρικά
φαινόμενα καταστρέφουν το πλαστικό.

▪ Η εσωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετείται σε σημείο
προστατευμένο από τον παγετό.

▪ Βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία ύδρευσης δεν παρέχει
διαβρωτικό πόσιμο νερό. Σε κάποιες περιπτώσεις
πιθανόν να χρειαστεί κατάλληλη επεξεργασία του
νερού.

▪ Τηρείτε οπωσδήποτε τις ελάχιστες αποστάσεις από τους τοίχους
και άλλα αντικείμενα (Κεφ. 3.3).

ΠΡΟΣΟΧΗ

▪  Εάν είναι συνδεδεμένο ένα σύστημα ηλιακής
θέρμανσης DrainBack: Εγκαταστήστε την εσωτερική
μονάδα αρκετά μακριά κάτω από τους ηλιακούς
συλλέκτες, για να είναι δυνατή η πλήρης εκκένωση του
συστήματος ηλιακής θέρμανσης. (Τηρείτε τις οδηγίες
στο εγχειρίδιο για το σύστημα ηλιακής θέρμανσης
DrainBack). Η ανεπαρκής διαφορά ύψους μπορεί να
οδηγήσει σε καταστροφή του συστήματος ηλιακής
θέρμανσης DrainBack.

▪ Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός της εσωτερικής μονάδας
σε χώρους με θερμοκρασίες περιβάλλοντος που
ξεπερνούν τους 40 °C.

ΠΡΟΣΟΧΗ
▪ Η απαιτούμενη συγκέντρωση ενδέχεται να διαφέρει

ανάλογα με τον τύπο της γλυκόλης. Συγκρίνετε ΠΑΝΤΑ
τις απαιτήσεις από τον παραπάνω πίνακα με τις
προδιαγραφές που παρέχονται από τον κατασκευαστή
της γλυκόλης. Αν χρειάζεται, φροντίστε να πληροίτε τις
απαιτήσεις που ορίζονται από τον κατασκευαστή της
γλυκόλης.

▪ Η συγκέντρωση γλυκόλης που θα προστεθεί δεν
πρέπει ΠΟΤΕ να ξεπερνά το 35%.

▪ Αν το υγρό στο σύστημα παγώσει, ΔΕΝ θα είναι
δυνατή η εκκίνηση του κυκλοφορητή. Λάβετε υπόψη ότι
αν αποτρέψετε μόνο τη θραύση του συστήματος, θα
υπάρχει ακόμα κίνδυνος να παγώσει το υγρό στο
εσωτερικό.

▪ Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης του
κυκλοφορητή και εφόσον ΔΕΝ έχει προστεθεί γλυκόλη
στο σύστημα, αποστραγγίστε το σύστημα.

▪ Όταν το νερό είναι στάσιμο στο εσωτερικό του
συστήματος, είναι πολύ πιθανό το σύστημα να
παγώσει και να υποστεί βλάβη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η γλυκόλη απορροφά το νερό από το περιβάλλον.
Επομένως, ΜΗΝ προσθέτετε γλυκόλη η οποία έχει εκτεθεί
σε αέρα. Αν αφήσετε ανοιχτό το καπάκι του δοχείου
γλυκόλης, η συγκέντρωση νερού αυξάνεται. Σε αυτήν την
περίπτωση, η συγκέντρωση γλυκόλης θα είναι χαμηλότερη
από την υποτιθέμενη. Συνεπώς, ενδέχεται να σχηματιστεί
πάγος στα υδραυλικά τμήματα. Λάβετε προληπτικά μέτρα
για να εξασφαλίσετε ελάχιστη έκθεση της γλυκόλης στον
αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο προπυλενογλυκόλη,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων επιβραδυντών,
με ταξινόμηση ως κατηγορία III σύμφωνα με το EN 1717.

ΠΡΟΣΟΧΗ
▪ Αν προκύψει υπερπίεση, το σύστημα θα

απελευθερώσει ορισμένη ποσότητα υγρού μέσω της
βάνας εκτόνωσης πίεσης. Αν έχει προστεθεί γλυκόλη
στο σύστημα, λάβετε κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή
επανάκτησή της.

▪ Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίστε ότι ο εύκαμπτος
σωλήνας της βάνας εκτόνωσης πίεσης θα είναι ΠΑΝΤΑ
σε θέση εκκένωσης της πίεσης. Μην αφήνετε το νερό
να παραμένει ή/και να παγώνει στο εσωτερικό του
σωλήνα.

1.2.4 Ηλεκτρική εγκατάσταση
▪ Η ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από

ηλεκτροτεχνικά καταρτισμένο ειδικό προσωπικό και τηρώντας τις
ισχύουσες ηλεκτροτεχνικές οδηγίες, καθώς και τις προδιαγραφές
της αρμόδιας επιχείρησης παροχής ηλεκτρισμού.

▪ Πριν από τη σύνδεση δικτύου, συγκρίνετε την τάση δικτύου που
αναφέρεται στην πινακίδα τύπου με την τάση τροφοδοσίας.

▪ Πριν από εργασίες σε ηλεκτροφόρα τμήματα, αποσυνδέστε τα
από την τροφοδοσία ρεύματος (απενεργοποίηση ασφάλειας,
κεντρικού διακόπτη) και ασφαλίστε τα από ακούσια
επανενεργοποίηση.

▪ Τα καλύμματα των συσκευών και τα καλύμματα συντήρησης
πρέπει να τοποθετούνται ξανά αμέσως μετά το τέλος των
εργασιών.
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1.2.5 Απαιτήσεις για το νερό θέρμανσης και
μπόιλερ

Αποφυγή ζημιών εξαιτίας εναποθέσεων ιζημάτων και διάβρωσης:
Για την αποφυγή προϊόντων διάβρωσης και εναποθέσεων ιζημάτων,
λάβετε υπόψη σας τους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς.

Ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού πλήρωσης και
συμπλήρωσης:

▪ Σκληρότητα νερού (ασβέστιο και μαγνήσιο, υπολογισμένα ως
ανθρακικό ασβέστιο): ≤ 3 mmol/l

▪ Αγωγιμότητα: ≤ 1500 (ιδανικά ≤ 100) μS/cm
▪ Χλωριούχο άλας: ≤ 250 mg/l
▪ Θειική ένωση: ≤ 250 mg/l
▪ Τιμή pH: 6,5 - 8,5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για τη διασφάλιση προστασίας από παγετό σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, στο κύκλωμα νερού θέρμανσης
μπορεί να προστεθεί γλυκόλη. Τηρείτε τις υποδείξεις στο
Κεφ. 3.8.4.

Αν το νερό πλήρωσης και αναπλήρωσης έχει υψηλή τιμή
σκληρότητας (> 3 mmol/l - σύνολο συγκεντρώσεων ασβεστίου και
μαγνησίου, υπολογίζεται ως ανθρακικό ασβέστιο), πρέπει να λάβετε
μέτρα για αφαλάτωση, αποσκλήρυνση ή για σταθεροποίηση της
σκληρότητας. Συνιστούμε το αντιδιαβρωτικό και καθαριστικό
ασβεστούχων αλάτων Fernox KSK. Για αποκλίνουσες ιδιότητες από
τις ελάχιστες απαιτήσεις, απαιτούνται κατάλληλα μέτρα καθορισμού
για να διατηρήσετε την απαιτούμενη ποιότητα νερού.

Η χρήση νερού πλήρωσης και επαναπλήρωσης που δεν
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις ποιότητας,
μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Την
ευθύνη για αυτό φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

1.2.6 Σύνδεση εγκατάστασης θέρμανσης και
νερού χρήσης

▪ Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις τεχνικής ασφάλειας του προτύπου EN 12828.

▪ Η σύνδεση νερού χρήσης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του
EN 12897. Πρέπει, επίσης, να τηρείτε και τις απαιτήσεις των

▪ EN 1717 – Προστασία του πόσιμου νερού από ρύπους στις
εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και γενικές απαιτήσεις για τις
διατάξεις ασφαλείας για την προληπτική προστασία από
ρύπους στο πόσιμο νερό εξαιτίας αναρροής (Protection against
pollution of potable water installations and general requirements
of devices to prevent pollution by backflow)

▪ EN 61770 – Ηλεκτρικές συσκευές για σύνδεση στις
εγκαταστάσεις παροχής νερού – Αποφυγή επαναρρόφησης και
εμπλοκής σετ εύκαμπτων σωλήνων (Electric appliances
connected to the water mains – Avoidance of backsiphonage
and failure of hose-sets)

▪ EN 806 – Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού
(Specifications for installations inside buildings conveying water
for human consumption)

▪ επίσης, την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας.

Κατά τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας, η θερμοκρασία μπόιλερ
μπορεί να ξεπεράσει τους 65 °C.

▪ Κατά την τοποθέτηση της εγκατάστασης, τοποθετείτε επομένως
προστασία από εγκαύματα (διάταξη ανάμιξης ζεστού νερού, π.χ.
VTA32).

Αν η εσωτερική μονάδα έχει συνδεθεί σε σύστημα θέρμανσης, στο
οποίο χρησιμοποιούνται σωληνώσεις ή θερμαντικά σώματα από
χάλυβα ή μη στεγανοί σωλήνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ενδέχεται
να εισέλθει λάσπη ή ρινίσματα στο μπόιλερ ζεστού νερού και να
προκληθούν εμφράξεις, τοπικές υπερθερμάνσεις ή βλάβες από
διάβρωση.

▪ Για αποφυγή ενδεχόμενων ζημιών, τοποθετήστε φίλτρο ρύπων ή
συλλέκτη λάσπης στην επιστροφή θέρμανσης της εγκατάστασης.
(SAS 1 ή SAS 2).

▪ Το φίλτρο ρύπων πρέπει να καθαρίζεται σε τακτικά χρονικά
διαστήματα.

1.2.7 Λειτουργία
Η εσωτερική μονάδα:

▪ επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των
εργασιών εγκατάστασης και σύνδεσης,

▪ επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με πλήρη πλήρωση του μπόιλερ
(έλεγχος ένδειξης στάθμης πλήρωσης) και του κυκλώματος
θέρμανσης.

▪ επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με μέγιστη πίεση εγκατάστασης
3 bar,

▪ πρέπει να συνδέεται μόνο με μειωτήρα πίεσης στην εξωτερική
παροχή νερού (αγωγός παροχής),

▪ επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με εγκατεστημένο κάλυμμα.

Τηρείτε τα προδιαγραφόμενα διαστήματα συντήρησης και εκτελείτε
τις εργασίες τεχνικού ελέγχου.

1.3 Συντήρηση, αντιμετώπιση
σφαλμάτων και τερματισμός
λειτουργίας

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης
σφαλμάτων και τερματισμού λειτουργίας χωρίς γνώση των σχετικών
προφυλάξεων ασφαλείας και, στην περίπτωση της απόρριψης, των
οδηγιών που ισχύουν για την εκάστοτε χώρα. Για τον σκοπό αυτό
λαμβάνετε υπόψη τις αντίστοιχες πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στο εγχειρίδιο αναφοράς για τον τεχνικό εγκατάστασης.

Υποδείξεις για την απόρριψη
Έχουμε κατασκευάσει την εσωτερική μονάδα με τρόπο φιλικό προς
το περιβάλλον. Από την απόρριψη της συσκευής προκύπτουν μόνο
απορρίμματα που προσφέρονται είτε για ανακύκλωση είτε για
θερμική αξιοποίηση. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά που είναι
κατάλληλα για ανακύκλωση, μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με
το είδος τους.

 Έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για απόρριψη με
σεβασμό προς το περιβάλλον, καθώς η εσωτερική μονάδα
κατασκευάζεται με οικολογικές προδιαγραφές. Η σωστή απόρριψη
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα χρήσης της
συσκευής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

 Η σήμανση του προϊόντος υποδεικνύει ότι τα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα
κοινά οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή απόρριψη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στη
χώρα χρήσης της συσκευής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

▪ Η αποσυναρμολόγηση του συστήματος και ο χειρισμός του
ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων υλικών και εξαρτημάτων
πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

▪ Η απόρριψη πρέπει να γίνεται μόνο από εταιρεία ειδικευμένη
στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην εταιρεία
εγκατάστασης ή στην τοπική αρμόδια υπηρεσία.
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1.4 Όροι εγγύησης
Γενικά ισχύουν οι νόμιμοι όροι εγγύησης. Οι λεπτομερείς όροι
εγγύησης υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ρωτήστε σχετικά τον
προμηθευτή σας.

Η εσφαλμένη εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση άρει
την εγγύηση. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την
εξυπηρέτηση πελατών.

Αξίωση για την εγγύηση υφίσταται μόνο όταν εκτελούνται
αποδεδειγμένα σωστά οι ετήσιες εργασίες συντήρησης σύμφωνα με
τις πληροφορίες του εγχειριδίου αναφοράς για τον τεχνικό
εγκατάστασης. 
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2 Περιγραφή προϊόντος

2.1 Δομή και στοιχεία
Εξωτερική πλευρά συσκευής

33RoCon+ B1 26

24

10

25

Εικ. 2-1 Δομή και στοιχεία - Εξωτερική πλευρά συσκευής(1)

Άνω πλευρά συσκευής

Εικ. 2-2 Δομή και στοιχεία - Άνω πλευρά συσκευής(1)

(1) Λεζάντα, βλ. Πίν. 2-1
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Εσωτερική δομή ETS(X/H)(B)16P30D

Εικ. 2-3 Δομή και στοιχεία – Εσωτερική δομή ETS(X/H)
(B)16P30D(1)

Εσωτερική δομή ETS(X/H)(B)16P50D

Εικ. 2-4 Δομή και στοιχεία - Εσωτερική δομή ETS(X/H)
(B)16P50D(1)

Θέση Περιγραφή Θέση Περιγραφή
1 Ηλιακό σύστημα -

Παροχή
25 Πινακίδα τύπου

2 Σύνδεση κρύου νερού 26 Κάλυμμα
3 Ζεστό νερό 27 Ηλιακό σύστημα -

Επιστροφή
4 Προσαγωγή θέρμανσης 28 Biv – Προσαγωγή (μόνο

τύπος ETS(X/H)B)
5 Επιστροφή θέρμανσης 29 Biv - Επιστροφή (μόνο

τύπος ETS(X/H)B)
6 Κυκλοφορητής 30 Χειροκίνητη βαλβίδα

εξαερισμού

(1) Λεζάντα, βλ. Πίν. 2-1
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Θέση Περιγραφή Θέση Περιγραφή
7 Βαλβίδα υπερπίεσης 31 Σύνδεση στομίου

εισόδου νερού
εξωτερικής μονάδας

7a Φρένα κυκλοφορίας
(πρόσθετος εξοπλισμός)

32 Σύνδεση στομίου εξόδου
νερού εξωτερικής
μονάδας

8 Αυτόματος εξαεριστήρας 33 Ένδειξη κατάστασης
9 Δοχείο μπόιλερ (διπλό

τοίχωμα από
πολυπροπυλένιο με
θερμομόνωση αφρώδους
υλικού PUR)

34 Σφαιρική στρόφιγγα
(κύκλωμα θέρμανσης)

10 Σύνδεση πλήρωσης και
εκκένωσης ή σύνδεση
επιστροφής ηλιακού
συστήματος

35 Στρόφιγγα KFE
(κύκλωμα θέρμανσης)

11 Υποδοχή για σύστημα
ρύθμισης ηλιακής
εγκατάστασης ή λαβή

37

tDHW1

Αισθητήρας
θερμοκρασίας μπόιλερ

12 Εναλλάκτης θερμότητας
(ανοξείδωτος χάλυβας)
για ζεστό νερό χρήσης

38 Σύνδεση δοχείου
διαστολής μεμβράνης

13 Εναλλάκτης θερμότητας
(ανοξείδωτος χάλυβας)
για πλήρωση μπόιλερ ή/
και υποστήριξη
συστήματος θέρμανσης

39 Περίβλημα συστήματος
ρύθμισης

14 Εναλλάκτης θερμότητας
Biv (ανοξείδωτος
χάλυβας) για πλήρωση
μπόιλερ με εξωτ.
θερμαντήρα (π.χ. ηλιακό
σύστημα με πίεση)

41 EKSRPS4 (Προαιρετικά):
Μονάδα συστήματος
ελέγχου και αντλίας
ηλιακού συστήματος

15 Σύνδεση για προαιρετικό
ηλεκτρικό εφεδρικό
θερμαντήρα EKBUxx

3UVB
1

Τρίοδη βαλβίδα
εναλλαγής (εσωτερικό
κύκλωμα καυστήρα)

16 Ηλιακό σύστημα -
Στρωματοποιημένος
σωλήνας παροχής

3UV
DHW

Τρίοδη βαλβίδα
εναλλαγής (ζεστό νερό/
θέρμανση)

17 Ένδειξη στάθμης
πλήρωσης (νερό
μπόιλερ)

DS Αισθητήρας πίεσης

18 Προαιρετικά: Ηλεκτρικός
εφεδρικός θερμαντήρας
(EKBUxx)

FLS Αισθητήρας ροής

19 Περίβλημα εμβύθισης
αισθητήρα για αισθητήρα
θερμοκρασίας μπόιλερ
tDHW1

tV Αισθητήρας
θερμοκρασίας
προσαγωγής

20 Νερό μπόιλερ χωρίς
πίεση

tV, BH Αισθητήρας
θερμοκρασίας
προσαγωγής εφεδρικού
θερμαντήρα

21 Ζώνη ηλιακού
συστήματος

RoCon
+ B1

Πεδίο χειρισμού
συστήματος ρύθμισης

22 Ζώνη ζεστού νερού MAG Δοχείο διαστολής
μεμβράνης

23 Σύνδεση υπερχείλισης
ασφαλείας

FS Ροοστάτης

24 Υποδοχή για χειρολαβή

Πίν. 2-1 Λεζάντες για Εικ. 2-1 έως Εικ. 2-4

2.2 Λειτουργία των τριόδων βαλβίδων
εναλλαγής

Εικ. 2-5 Λειτουργία τρίοδης βαλβίδας μεταγωγής
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3 Τοποθέτηση και εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ακατάλληλη τοποθέτηση και εγκατάσταση των
συστημάτων ψύξης (αντλίες θερμότητας), κλιματισμού και
θέρμανσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και τη
σωματική ακεραιότητα ατόμων και να επηρεάσει τη
λειτουργία των συστημάτων.

▪ Όλες οι εργασίες στην εσωτερική μονάδα (όπως π.χ. η
τοποθέτηση, η επισκευή, η σύνδεση και η πρώτη θέση
σε λειτουργία) πρέπει να εκτελούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένα άτομα, που διαθέτουν ανάλογη
τεχνική ή πρακτική εκπαίδευση για τις εκάστοτε
απαιτούμενες εργασίες και έχουν ολοκληρώσει ένα
σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε έναν επίσημα
αναγνωρισμένο οργανισμό. Εδώ εντάσσονται κυρίως οι
τεχνικοί εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού
και ηλεκτρολόγοι, με τεχνική εκπαίδευση και γνώσεις
και εμπειρία στη σωστή εγκατάσταση και συντήρηση
συστημάτων θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού, καθώς και
αντλιών θερμότητας.

Η ακατάλληλη τοποθέτηση και εγκατάσταση οδηγεί σε ακύρωση της
εγγύησης του κατασκευαστή για τη συσκευή. Αν έχετε απορίες
επικοινωνήστε με τη δική μας τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών.

3.1 Διαστάσεις και διαστάσεις
σύνδεσης

Διαστάσεις ETS(X/H)B16P30D

Εικ. 3-1 Διαστάσεις πλάγιας όψης - ETS(X/H)B16P30D

Εικ. 3-2 Διαστάσεις άνω πλευράς συσκευής - Τύπος ETS(X/
H)B16P30D
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Διαστάσεις ETS(X/H)B16P50D

Εικ. 3-3 Διαστάσεις πλάγιας όψης - Τύπος ETS(X/H)B16P50D

Εικ. 3-4 Διαστάσεις άνω πλευράς συσκευής - Τύπος ETS(X/
H)B16P50D

Θέση Περιγραφή Θέση Περιγραφή
1 Ηλιακό σύστημα -

Παροχή
7 Σύνδεση στομίου

εισόδου νερού
εξωτερικής μονάδας

2 Κρύο νερό 8 Biv – Προσαγωγή (μόνο
τύπος ETS(X/H)B)

3 Ζεστό νερό 9 Biv – Επιστροφή (μόνο
τύπος ETS(X/H)B)

4 Προσαγωγή θέρμανσης
5 Επιστροφή θέρμανσης A Μπροστά
6 Σύνδεση στομίου εξόδου

νερού εξωτερικής
μονάδας

B Πίσω

Πίν. 3-1 Λεζάντες για Εικ. 3-1 έως Εικ. 3-4

3.2 Μεταφορά και παράδοση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εσωτερική μονάδα είναι σε κενή κατάσταση εξαιρετικά
βαριά στο επάνω μέρος και μπορεί να ανατραπεί κατά τη
μεταφορά. Ενδέχεται επομένως να τεθούν σε κίνδυνο
άτομα ή να υποστεί ζημιά η συσκευή.

▪ Ασφαλίστε και μεταφέρετε προσεκτικά την εσωτερική
μονάδα χρησιμοποιώντας τις χειρολαβές.

Η εσωτερική μονάδα παραδίδεται σε παλέτα. Όλα τα αυτοκινούμενα
μεταφορικά οχήματα, όπως ανυψωτικά οχήματα και περονοφόρα,
είναι κατάλληλα για τη μεταφορά. 

Παραδοτέος εξοπλισμός
▪ Εσωτερική μονάδα (προσυναρμολογημένη),
▪ Συσκευασία πρόσθετου εξοπλισμού (βλέπε Εικ. 3-5),
▪ Πακέτο τεκμηριώσεων.
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Εικ. 3-5 Περιεχόμενο συσκευασίας πρόσθετου εξοπλισμού
A Χειρολαβές (απαιτούνται μόνο για τη μεταφορά)
B Πλάκα κάλυψης
C Τεμάχιο σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα για υπερχείλιση

ασφαλείας
D Κλειδί συναρμολόγησης
E Σφαιρική στρόφιγγα
F Επίπεδο παρέμβυσμα
G Στεγανωτικός δακτύλιος
H Δεματικά καλωδίων
I Σφιγκτήρας

J Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού
K Κάλυμμα εύκαμπτου σωλήνα εκροής
L Περιστροφικό πλήκτρο ρύθμισης
M Βίδες για το κάλυμμα

Για περαιτέρω πρόσθετο εξοπλισμό για την εσωτερική μονάδα
βλέπε λίστα τιμών.

3.3 Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας

3.3.1 Επιλογή σημείου τοποθέτησης
Το σημείο τοποθέτησης της εσωτερικής μονάδας πρέπει να πληροί
τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις (βλέπε επίσης Κεφ. 1.2.3). 

Επιφάνεια τοποθέτησης
▪ Το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο και ομαλό ενώ πρέπει να

υπάρχει και μια επαρκής φέρουσα ικανότητα του
δαπέδου,1050 kg/m² μαζί με περιθώριο ασφαλείας.
Ενδεχομένως εγκαταστήστε μια υποδοχή.

▪ Τηρείτε τις διαστάσεις τοποθέτησης (βλέπε Κεφ. 3.1).

Ελάχιστη απόσταση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
Το πλαστικό τοίχωμα του μπόιλερ της εσωτερικής μονάδας
μπορεί να λιώσει από την επίδραση εξωτερικής
θερμότητας (> 80 °C) και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να
πάρει φωτιά.

▪ Η εσωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετείται μόνο σε
ελάχιστη απόσταση 1 m από άλλες πηγές θερμότητας
(> 80 °C) (π.χ. ηλεκτρική θερμάστρα, σόμπα
υγραερίου, καπνοδόχοι) και από εύφλεκτα υλικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 Εάν η εσωτερική μονάδα δεν τοποθετηθεί σε επαρκή
απόσταση κάτω από τους ηλιακούς επίπεδους συλλέκτες
(η άνω ακμή του μπόιλερ είναι πιο ψηλά από την κάτω
ακμή του συλλέκτη), η εκκένωση του ηλιακού συστήματος
χωρίς πίεση στον εξωτερικό χώρο μπορεί να μην είναι
πλήρης.

▪ Σε περίπτωση ηλιακής σύνδεσης, τοποθετήστε την
εσωτερική μονάδα επαρκώς χαμηλά σε σχέση με τους
επίπεδους συλλέκτες (λάβετε υπόψη σας την ελάχιστη
κλίση των ηλιακών αγωγών σύνδεσης).

Συνιστώµενη ελάχιστη απόσταση:

Από τον τοίχο: (πίσω πλευρά) ≥ 100 mm, (πλάι) ≥ 500 mm

Προς την οροφή: ≥ 1200 mm, τουλάχιστον 480 mm.

Αποστάσεις από την εξωτερική μονάδα:
Κατά την επιλογή του σημείου τοποθέτησης πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα στοιχεία από το Πίν. 3-2.

Μέγιστο μήκος αγωγών μεταξύ εσωτερικής και
εξωτερικής μονάδας

50 m

Μέγιστη διαφορά ύψους μεταξύ εσωτερικής και
εξωτερικής μονάδας

10 m

Πίν. 3-2

3.3.2 Τοποθέτηση συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εσωτερική μονάδα είναι σε κενή κατάσταση εξαιρετικά
βαριά στο επάνω μέρος και μπορεί να ανατραπεί κατά τη
μεταφορά. Ενδέχεται επομένως να τεθούν σε κίνδυνο
άτομα ή να υποστεί ζημιά η συσκευή.

▪ Ασφαλίστε και μεταφέρετε προσεκτικά την εσωτερική
μονάδα χρησιμοποιώντας τις χειρολαβές.

Προϋπόθεση
▪ Το σημείο τοποθέτησης συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της

εκάστοτε χώρας καθώς και με τις ελάχιστες απαιτήσεις που
περιγράφονται στο Κεφ. 3.3.1.
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Τοποθέτηση

Εικ. 3-6 Συναρμολόγηση χειρολαβών
A Χειρολαβή
B Πλάκα κάλυψης
F Τεμάχιο σπειρώματος

1 Αφαιρέστε τη συσκευασία και απορρίψτε την οικολογικά.

2 Στο δοχείο μπόιλερ αφαιρέστε τις πλάκες κάλυψης (Εικ. 3-6,
θέση B) και ξεβιδώστε τα τεμάχια σπειρώματος (Εικ. 3-6,
θέση F) από τα ανοίγματα, στα οποία πρέπει να
συναρμολογηθούν οι χειρολαβές.

3 Βιδώστε τις χειρολαβές (Εικ. 3-6, θέση A) στα ελεύθερα
ανοίγματα σπειρώματος.

4 Μεταφέρετε προσεκτικά την εσωτερική μονάδα στο σημείο
τοποθέτησης, χρησιμοποιώντας τις χειρολαβές.

5 Τοποθετήστε την εσωτερική μονάδα στο σημείο τοποθέτησης.

3.4 Προετοιμάστε τη συσκευή για
εγκατάσταση

3.4.1 Αφαιρέστε τον υαλοπίνακα
1 Ξεβιδώστε τις βίδες (1.).

2 Πιέστε προς τα επάνω τους πλευρικούς κόμβους συγκράτησης
με τα δάχτυλα (2.), κρατώντας αντίσταση από επάνω με τους
αντίχειρες.

3 Αφαιρέστε τον υαλοπίνακα προς τα εμπρός (3.).

Εικ. 3-7 Αφαίρεση υαλοπίνακα
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3.4.2 Αφαίρεση καλύμματος
1 Απαγκιστρώστε το κάλυμμα από τους πίσω κόμποι

συγκράτησης (1.), σηκώστε το πίσω (2.) και αφαιρέστε το προς
τα εμπρός. (3.). 

Εικ. 3-8 Αφαίρεση καλύμματος

Εικ. 3-9 Χωρίς κάλυμμα

3.4.3 Μετατόπιση περιβλήματος του
συστήματος ελέγχου στη θέση σέρβις

Για ευκολότερη εργασία στο υδραυλικό σύστημα της εσωτερικής
μονάδας, το κιβώτιο συστήματος ελέγχου μπορεί να τεθεί στη θέση
σέρβις.

1 Αφαιρέστε τις βίδες (1) της βάσης στήριξης του περιβλήματος
του συστήματος ελέγχου.

Εικ. 3-10 Μετατόπιση περιβλήματος του συστήματος ελέγχου στη
θέση σέρβις

2 Αφαιρέστε το περίβλημα του συστήματος ελέγχου προς τα
εμπρός και τοποθετήστε το στη βάση στήριξης με τα άγκιστρα
στους πίσω αναβολείς.

Εικ. 3-11 Περίβλημα του συστήματος ελέγχου στη θέση σέρβις

3.4.4 Άνοιγμα περιβλήματος συστήματος
ρύθμισης

Για να δημιουργήσετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις, πρέπει να ανοίξετε
το ίδιο το περίβλημα του συστήματος ελέγχου. Αυτό μπορεί να
πραγματοποιηθεί τόσο στην κανονική όσο και στη θέση σέρβις.

1 Ξεβιδώστε την μπροστινή βίδα.

2 Σύρετε το κάλυμμα προς τα επάνω και αφαιρέστε το τραβώντας
προς τα εμπρός.

Εικ. 3-12 Άνοιγμα περιβλήματος συστήματος ρύθμισης

3 Αγκιστρώστε το κάλυμμα με τα πλευρικά άγκιστρα στο
περίβλημα του συστήματος ελέγχου.
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Εικ. 3-13 Τοποθετήστε το καπάκι

3.4.5 Αφαίρεση θερμομόνωσης

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η θερμομόνωση αποτελείται από χυτευμένα μέρη EPP με
ευαισθησία στην πίεση, τα οποία μπορεί να υποστούν
ελαφριά ζημιά σε περίπτωση λάθους χειρισμού.

▪ Πραγματοποιήστε την αφαίρεση της θερμομόνωσης
μόνο με την παρακάτω αναφερόμενη σειρά και τις
εκάστοτε αναφερόμενες οδηγίες.

▪ Μην χρησιμοποιείτε δύναμη.

▪ Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία.

1 Αφαιρέστε την επάνω θερμομόνωση με την εξής σειρά:

▪ Αφαιρέστε το πλευρικό στοιχείο μόνωσης (θέση A) οριζόντια.

▪ Αφαιρέστε το πίσω στοιχείο μόνωσης (θέση B) οριζόντια.

▪ Αφαιρέστε το μπροστινό στοιχείο μόνωσης (θέση C) οριζόντια.

Εικ. 3-14 Αφαίρεση επάνω θερμομόνωσης

2 Σε περίπτωση ανάγκης: Αφαιρέστε την κάτω θερμομόνωση με
την εξής σειρά:

▪ Αφαιρέστε το πλευρικό στοιχείο μόνωσης (θέση A)
κατακόρυφα.

▪ Αφαιρέστε το πίσω στοιχείο μόνωσης (θέση B) κατακόρυφα.

Εικ. 3-15 Αφαίρεση κάτω θερμομόνωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η συναρμολόγηση της θερμομόνωσης πραγματοποιείται
με την αντίστροφή σειρά.

3.4.6 Άνοιγμα βαλβίδας εξαερισμού
1 Αφαιρέστε τη θερμομόνωση (βλέπε Κεφ. 3.4.5).

2 Ανοίξτε τη βαλβίδα εξαερισμού στην αντλία κατά μία
περιστροφή.

Εικ. 3-16 Άνοιγμα βαλβίδας εξαερισμού



3 Τοποθέτηση και εγκατάσταση

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

18
Daikin Altherma ETS(X/H)(B)-D

Αντλία θερμότητας (εσωτερική μονάδα) με ενσωματωμένο
συσσωρευτή θερμότητας

008.1448430_00 – 06/2019 – EL

3.4.7 Ευθυγράμμιση συνδέσεων προσαγωγής
και επιστροφής θέρμανσης

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά τις εργασίες στο υδραυλικό σύστημα προσέξτε τη
θέση συναρμολόγησης των δακτυλίων O για να αποφύγετε
ζημιές τους και επακόλουθες διαρροές.

▪ Τοποθετείτε πάντα τους δακτυλίους O μετά την
αποσυναρμολόγηση ή/και πριν από τη συναρμολόγηση
μιας σύνδεσης βύσματος στο μέρος που πρέπει να
γίνει η σύνδεση (βλέπε Εικ. 3-19).

▪ Η σύνδεση των καλωδίων θέρμανσης πρέπει να
πραγματοποιηθεί μέσω των συνδέσεων βύσματος
χωρίς τάση. Ιδιαίτερα κατά τη σύνδεση σε εύκαμπτους
αγωγούς δημιουργήστε (όχι με ανοικτή διάχυση!) μια
κατάλληλη ανακούφιση τάσεων (βλέπε Εικ. 3-31).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν δεν έχουν συνδεθεί σωστά οι κουμπωτές φουρκέτες, οι
συζεύξεις μπορεί να λύσουν από τις υποδοχές τους, κάτι
που μπορεί να προκαλέσει μια πολύ ισχυρή ή/και
αδιάκοπτη εκροή υγρού.

▪ Πριν από τη σύνδεση της κουμπωτής φουρκέτας
βεβαιωθείτε ότι η κουμπωτή φουρκέτα έχει στερεωθεί
στην εγκοπή της σύζευξης. Για να το κάνετε αυτό,
συνδέστε τη σύζευξη στην υποδοχή ώσπου να είναι
ορατή η εγκοπή από την υποδοχή της κουμπωτής
φουρκέτας.

▪ Τοποθετήστε την κουμπωτή φουρκέτα μέχρι τέρμα.

Οι συνδέσεις της προσαγωγής και επιστροφής θέρμανσης μπορούν
να οδηγηθούν προς τα πάνω ή προς τα πίσω από τη συσκευή για τη
βέλτιστη προσαρμογή της στα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του
σημείου τοποθέτησης.

Εικ. 3-17 Παραλλαγές για την ευθυγράμμιση της προσαγωγής και
επιστροφής θέρμανσης

Η συσκευή παραδίδεται κανονικά με τις συνδέσεις
ευθυγραμμισμένες προς τα πάνω. Για να οδηγήσετε τις συνδέσεις
πίσω από τη συσκευή, απαιτούνται τα εξής βήματα μετασκευής:

1 Αφαίρεση καλυμμάτων και επάνω θερμομόνωσης (βλέπε
Κεφ. 3.4.2).

Εικ. 3-18 Συνδέσεις προσαγωγής και επιστροφής θέρμανσης
ευθυγραμμισμένες προς τα πάνω

2 Αφαιρέστε και τις δύο κουμπωτές φουρκέτες της σύζευξης
σύνδεσης (Εικ. 3-18, θέση C).

3 Αφαιρέστε και τις δύο συζεύξεις σύνδεσης (Εικ. 3-18, θέση B).

Εικ. 3-19 Συνδέσεις βύσματος υδραυλικού συστήματος

4 Αφαιρέστε την πλάκα στήριξης (Εικ. 3-18, θέση A).

5 Αφαιρέστε την κουμπωτή φουρκέτα της τάπας σφράγισης
(Εικ. 3-18, θέση D).

6 Αφαιρέστε την τάπα σφράγισης (Εικ. 3-18, θέση E).

7 Περιστρέψτε το τεμάχιο γωνίας (Εικ. 3-18, θέση H) κατά 90°
προς τα πίσω.

8 Αφαιρέστε την κουμπωτή φουρκέτα του καμπυλωτού σωλήνα
(Εικ. 3-18, θέση G).

9 Τραβήξτε τον καμπυλωτό σωλήνα (Εικ. 3-18, θέση F) από την
οριζόντια υποδοχή του προσεκτικά προς τα πίσω, ώσπου η
πλάκα στήριξης να μπορεί (Εικ. 3-20, θέση A) να εισαχθεί
ενδιάμεσα κατακόρυφα.
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Εικ. 3-20 Συνδέσεις προσαγωγής και επιστροφής θέρμανσης
ευθυγραμμισμένες προς τα πίσω

10 Ωθήστε την πλάκα στήριξης ανάμεσα στον καμπυλωτό σωλήνα
και την οριζόντια υποδοχή του και συνδέστε τον καμπυλωτό
σωλήνα (Εικ. 3-20, θέση F) ξανά στην υποδοχή του μέσω της
κεντρικής οπής της πλάκας στήριξης.

11 Ασφαλίστε τον καμπυλωτό σωλήνα με κουμπωτή φουρκέτα
(Εικ. 3-20, θέση G) ξανά στην υποδοχή του.

12 Συνδέστε και τις δύο συζεύξεις σύνδεσης (Εικ. 3-20, θέση B)
μέσω της πλάκας στήριξης στις πλευρικές υποδοχές.

13 Ασφαλίστε και τις δύο συζεύξεις σύνδεσης με κουμπωτές
φουρκέτες (Εικ. 3-20, θέση C) στις υποδοχές τους.

14 Συνδέστε τις τάπες σφράγισης (Εικ. 3-20, θέση E) στις επάνω
υποδοχές.

15 Ασφαλίστε τις τάπες σφράγισης με κουμπωτή φουρκέτα
(Εικ. 3-20, θέση D).

16 Κόψτε την πλευρική δίοδο της θερμομόνωσης (Εικ. 3-21,
θέση A) με ένα κατάλληλο εργαλείο.

Εικ. 3-21 Κοπή θερμομόνωσης

3.4.8 Δημιουργία ανοίγματος στο περίβλημα
1 Κατά την προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης με

ευθυγράμμιση προς τα πάνω: Κόψτε το περίβλημα κατά μήκος
της διάτρησης με ένα κατάλληλο εργαλείο.

Εικ. 3-22 Δημιουργία ανοίγματος στο περίβλημα

3.4.9 Συνδέστε το περιστροφικό πλήκτρο στο
σύστημα ελέγχου

1 Ρυθμίστε και πατήστε το περιστροφικό πλήκτρο στην υποδοχή
του RoCon+ HP.

Εικ. 3-23 Τοποθέτηση περιστροφικού πλήκτρου

3.4.10 Ασφάλιση καλύμματος
Μετά την πλήρη ολοκλήρωση της εγκατάστασης:

1 Τοποθετήστε τις βίδες για τη στερέωση του καλύμματος
(συσκευασία πρόσθετου εξοπλισμού).

Εικ. 3-24 Ασφάλιση καλύμματος

2 Τοποθετήστε τον υαλοπίνακα ακριβώς επάνω από το
περιστροφικό κουμπί στο RoCon+ HP. Πιέστε προς τα πάνω και
προς τα κάτω μέχρι να ασφαλιστεί ξανά ο υαλοπίνακας.
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3.5 Εγκατάσταση προαιρετικού
εξοπλισμού

3.5.1 Τοποθέτηση ηλεκτρικού εφεδρικού
θερμαντήρα (EKBUxx)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εάν το ύψος της οροφής είναι χαμηλό, το δοχείο μπόιλερ
πρέπει να είναι κεκλιμένο για την τοποθέτηση του άδειου
εφεδρικού θερμαντήρα. Αυτό πρέπει να γίνει πριν από
οποιαδήποτε περαιτέρω βήματα εγκατάστασης.

Η εσωτερική μονάδα προσφέρει τη δυνατότητα τοποθέτησης ενός
πρόσθετου θερμαστή (εφεδρικός θερμαντήρας EKBUxx). Με αυτόν
τον τρόπο μπορεί π. χ. το αναγεννώμενο ρεύμα που παράγεται να
χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη πηγή θέρμανσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για αυτά τα εξαρτήματα υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες,
μ. ά. υποδείξεις για την τοποθέτηση και για τη λειτουργία.

3.5.2 Τοποθέτηση του σετ σύνδεσης
εξωτερικού καυστήρα

Για τον έλεγχο ενός ηλεκτρικού εφεδρικού θερμαντήρα ή άλλου
εξωτερικού καυστήρα, πρέπει να εγκατασταθεί το σετ σύνδεσης του
εξωτερικού καυστήρα.

1 Ανοίξτε το περίβλημα. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε τη βίδα.

2 Αφαιρέστε επιπρόσθετα εξαρτήματα από το περίβλημα (κλιπ
ανακούφισης καταπόνησης, δεματικό καλωδίων, δακτύλιος
στερέωσης).

3 Τοποθετήστε το σετ σύνδεσης στο περίβλημα του συστήματος
ελέγχου της εσωτερικής μονάδας. Για να το κάνετε αυτό,
τοποθετήστε τα άγκιστρα (1) του σετ σύνδεσης στις υποδοχές
του περιβλήματος του συστήματος ελέγχου (2). Στη συνέχεια,
πατήστε το σετ σύνδεσης που έχει ρυθμιστεί προς τα κάτω.

Εικ. 3-25 Τοποθέτηση σετ σύνδεσης

4 Τοποθετήστε το δακτύλιο στερέωσης (3) στον αγωγό μεταξύ του
σετ σύνδεσης (A) και του περιβλήματος του συστήματος ελέγχου
(B).

5 Τοποθετήστε το πριτσίνι (4).

Εικ. 3-26 Διέλευση καλωδίων

6 Οδηγήστε το καλώδιο της πλακέτας κυκλώματος EHS Ultra μέσα
από τους δακτυλίους στερέωσης και συνδέστε το στο RoCon
BM2C (βλέπε Εικ. 3-41).

7 Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και τις ηλεκτρικές
συνδέσεις (βλέπε Κεφ. 3.6 και Κεφ. 3.7) επανατοποθετήστε το
καπάκι και σφραγίστε το με τη βίδα.

3.5.3 Τοποθέτηση κιτ σύνδεσης DB
Το προαιρετικό κιτ σύνδεσης DB επιτρέπει καλύτερη
προσβασιμότητα στη σύνδεση του αγωγού DrainBack (προσαγωγή
ηλιακής ενέργειας).

Εικ. 3-27 Κιτ σύνδεσης DB
A Σύνδεση αγωγού DB (προσαγωγή ηλιακής ενέργειας)
B Flowsensor (δεν αποτελεί μέρος του κιτ σύνδεσης DB,

αλλά περιλαμβάνεται στο EKSRPS4)
C Περιοριστής ροής (FlowGuard)
D Σύνδεση ηλιακού συστήματος - παροχή  στο δοχείο

μπόιλερ

3.5.4 Τοποθέτηση κιτ σύνδεσης P
Το προαιρετικό κιτ σύνδεσης P για τύπους μονάδων Biv επιτρέπει
καλύτερη προσβασιμότητα στη σύνδεση του αγωγού προσαγωγής
και επιστροφής μιας εγκατάστασης ηλιακού συστήματος πίεσης ή
ενός άλλου εξωτερικού καυστήρα στο δοχείο μπόιλερ. Το κιτ
περιλαμβάνει δύο θερμομονωτικούς κυματοειδείς σωλήνες, οι οποίοι
συνδέονται με ένα περικόχλιο-ρακόρ στις συνδέσεις του δοχείου
μπόιλερ. Στο άλλο άκρο των κυματοειδών σωλήνων υπάρχει ένας
εκάστοτε προσαρμογέας για διαφορετικά μεγέθη σύνδεσης του
αγωγού προσαγωγής και επιστροφής.
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Εικ. 3-28 Κιτ σύνδεσης P για τύπους μονάδων Biv
A Σύνδεση για προσαγωγή (κόκκινο)
B Σύνδεση για επιστροφή (μπλε)

3.6 Σύνδεση νερού
Σημαντικές υποδείξεις

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν η εσωτερική μονάδα έχει συνδεθεί σε σύστημα
θέρμανσης, στο οποίο υπάρχουν τοποθετημένες
σωληνώσεις ή θερμαντικά σώματα από χάλυβαή μη
αδιαπερατοί σωλήνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ενδέχεται
να εισέλθει λάσπη ή ρινίσματα στο μπόιλερ ζεστού νερού
και να προκληθούν εμφράξεις, τοπικές υπερθερμάνσεις
ή βλάβες από διάβρωση.

▪ Ξεπλύνετε τους αγωγούς πριν από την πλήρωση της
συσκευής.

▪ Ξεπλύνετε το δίκτυο διανομής θερμότητας (σε υπάρχον
σύστημα θέρμανσης).

▪ Τοποθετήστε το φίλτρο ρύπων ή τον συλλέκτη λάσπης
στην επιστροφή θέρμανσης (βλέπε Κεφ. 1.2.6).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν η εσωτερική μονάδα συνδεθεί σε αγωγό παροχής
κρύου νερού, στον οποίο χρησιμοποιούνται σωληνώσεις
από χάλυβα, μπορεί να εισέλθουν ρινίσματα στον
εναλλάκτη θερμότητας με σερπαντίνα ανοξείδωτου χάλυβα
και να παραμείνουν εκεί. Κάτι τέτοιο οδηγεί σε ζημιές
διάβρωσης από επαφή και επομένως σε διαρροές.

▪ Ξεπλύνετε τους αγωγούς πριν την πλήρωση του
εναλλάκτη θερμότητας.

▪ Τοποθετήστε το φίλτρο ρύπων στην εισαγωγή κρύου
νερού (π.χ. SAS 1 ή SAS 2).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΌΝΟ BIV
Εάν στον εναλλάκτη θερμότητας για πλήρωση μπόιλερ
ηλιακού συστήματος με πίεση  (βλέπε Κεφ. 3.1, θέση 8
+ 9) είναι συνδεδεμένος ένας εξωτερικός θερμαντήρας
(π.χ. λέβητας ξύλου), η εσωτερική μονάδα μπορεί να
υποστεί βλάβη ή να καταστραφεί από μια πολύ υψηλή
θερμοκρασία προσαγωγής σε αυτές τις συνδέσεις.

▪ Περιορίστε τη θερμοκρασία προσαγωγής του
εξωτερικού θερμαντήρα μέχρι τους 95 °C.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η διείσδυση αέρα στο δίκτυο νερού θέρμανσης και μια
ποιότητα νερού θέρμανσης, η οποία δεν συμμορφώνεται
με τις απαιτήσεις σύμφωνα με το Κεφ. 1.2.5, μπορεί να
προκαλέσουν διάβρωση. Τα υπάρχοντα προϊόντα
διάβρωσης (σωματίδια) μπορεί να επιβαρύνουν τις αντλίες
και τις βαλβίδες και να οδηγήσουν σε λειτουργικές βλάβες.

▪ Οι συσκευές δεν επιτρέπεται να συνδέονται σε
εύκαμπτους αγωγούς ανοικτής διάχυσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με το EN 12828 πρέπει να συναρμολογηθεί μια
βαλβίδα ασφαλείας κοντά ή σε κοντινή απόσταση από τον
καυστήρα, με την οποία να μπορεί να περιοριστεί η
μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας στην εγκατάσταση
θέρμανσης. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει κανένα υδραυλικό
φράγμα ανάμεσα στον καυστήρα και τη βαλβίδα
ασφαλείας.

Τυχόν διαρρέων ατμός ή νερό θα πρέπει να μπορεί να
καθοδηγηθεί σε κατάλληλο αγωγό εκκένωσης με σταθερή
κλίση και αντοχή στον παγετό, χωρίς κινδύνους και με
συνεχή επιτήρηση.

Στο Daikin Altherma 3 H HT ECH2O πρέπει να συνδεθεί
ένα δοχείο διαστολής μεμβράνης επαρκώς
διαστασιοποιημένο και προρυθμισμένο για την
εγκατάσταση θέρμανσης. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει
κανένα υδραυλικό φράγμα ανάμεσα στον καυστήρα και
στο δοχείο διαστολής μεμβράνης.

Συνιστούμε την τοποθέτηση ενός μηχανικού μανόμετρου
για την πλήρωση της εγκατάστασης θέρμανσης.

▪ Για αγωγούς πόσιμου νερού, τηρείτε τους κανονισμούς του
EN 806, του DIN 1988, και το ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο για τις
εγκαταστάσεις πόσιμου νερού.

▪ Για να μπορέσει να αποφευχθεί ένας αγωγός κυκλοφορίας,
εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα κοντά στο σημείο
τροφοδότησης. Εάν ένας αγωγός κυκλοφορίας είναι οπωσδήποτε
απαραίτητος, τότε πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τα
σχεδιαγράμματα στο "Υδραυλική σύνδεση συστήματος" στο
εγχειρίδιο αναφοράς για τον τεχνικό εγκατάστασης.

3.6.1 Σύνδεση υδραυλικών αγωγών

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
Σε θερμοκρασίες ζεστού νερού που υπερβαίνουν τους
65 °C υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Αυτό είναι πιθανό στη
χρήση ηλιακής ενέργειας σε συνδεδεμένο εξωτερικό
θερμαντήρα, όταν η προστασία κατά της λεγεωνέλλας είναι
ενεργή ή η προδιαγραφόμενη θερμοκρασία ζεστού νερού
έχει ρυθμιστεί να είναι μεγαλύτερη από 65 °C ή σε
περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Smart
Grid.

▪ Τοποθετήστε προστασία από εγκαύματα (αυτόματη
διάταξη ανάμιξης ζεστού νερού (π.χ. VTA32).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η εσωτερική μονάδα διαθέτει αισθητήρα πίεσης. Η πίεση
της εγκατάστασης παρακολουθείται ηλεκτρονικά και
μπορεί να εμφανιστεί σε ενεργοποιημένη συσκευή.

Ωστόσο, συνιστούμε την εγκατάσταση ενός μηχανικού
μανομέτρου, π.χ. ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και στο
δοχείο διαστολής μεμβράνης.

▪ Συναρμολογήστε το μανόμετρο με τέτοιον τρόπο ώστε
να είναι καλά ορατό κατά την πλήρωση.
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Προϋπόθεση: Ο προαιρετικός πρόσθετος εξοπλισμός (π. χ. ηλιακό
σύστημα, εφεδρικός θερμαντήρας) πρέπει να συναρμολογηθεί
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρεχόμενων οδηγιών στο
Daikin Altherma 3 H HT ECH2O.

1 Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης κρύου νερού (έως 6 bar).

▪ Για υψηλότερες πιέσεις στον αγωγό νερού χρήσης,
τοποθετήστε έναν μειωτήρα πίεσης.

2 Πραγματοποιήστε τις υδραυλικές συνδέσεις στο Daikin Altherma
3 H HT ECH2O.

▪ Η θέση και η διάσταση των συνδέσεων θέρμανσης, καθώς και
των συνδέσεων εξωτερικών μονάδων περιλαμβάνονται στην
Εικ. 3-1έως Εικ. 3-4 και στην Πίν. 2-1. Οι λεπτομέρειες της
υδραυλικής σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας στην είσοδο και
έξοδο νερού της εξωτερικής μονάδας περιλαμβάνονται στην
Εικ. 3-29.

Εικ. 3-29 Δημιουργία υδραυλικής σύνδεσης στην εξωτερική
μονάδα

▪ Τηρείτε την προδιαγραφόμενη ροπή σύσφιξης (βλέπε Κεφ. 6.2).
Εφαρμόστε την αναγκαία αντίθετη ροπή με ένα κατάλληλο
εργαλείο για την αποφυγή ζημιών, βλέπε Εικ. 3-30.

Εικ. 3-30 Δημιουργία συνδέσεων θέρμανσης

▪ Δρομολογείτε τον αγωγό έτσι ώστε μετά τη συναρμολόγηση το
ηχομονωτικό κάλυμμα να μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς
προβλήματα.

▪ Σε συνδέσεις με κατεύθυνση προς τα πίσω: στηρίξτε κατάλληλα
τους υδραυλικούς αγωγούς σύμφωνα με τις χωρικές συνθήκες,
βλέπε Εικ. 3-31.

Εικ. 3-31 Στήριξη υδραυλικών αγωγών με κατεύθυνση προς τα
πίσω

▪ Πραγματοποιήστε τη σύνδεση νερού για πλήρωση και
συμπλήρωση του συστήματος θέρμανσης σύμφωνα με το
EN 1717, για να αποφευχθεί με ασφάλεια η ρύπανση του
πόσιμου νερού μέσω επιστροφής.

3 Συνδέστε τον αγωγό εκκένωσης στη βαλβίδα υπερπίεσης
ασφαλείας και στο δοχείο διαστολής μεμβράνης σύμφωνα με το
EN 12828.

▪ Ελέγξτε την έδραση του εύκαμπτου σωλήνα εκροής στη
βαλβίδα υπερπίεσης.

▪ Αν χρειαστεί, συνδέστε και τοποθετήστε έναν δικό σας
εύκαμπτο σωλήνα.

4 Μονώστε τις σωληνώσεις προσεκτικά για την αποφυγή
απωλειών θερμότητας και σχηματισμού συμπυκνώματος (πάχος
μόνωσης τουλάχιστον 20 mm).

▪ Ασφάλεια έλλειψης νερού: Η παρακολούθηση της πίεσης και
της θερμοκρασίας του συστήματος ρύθμισης απενεργοποιεί με
ασφάλεια το Daikin Altherma 3 H HT ECH2O σε περίπτωση
έλλειψης νερού. Κατασκευαστικά δεν απαιτείται επιπλέον
ασφάλεια έλλειψης νερού.

▪ Αποφυγή ζημιών από εναποθέσεις ιζημάτων και διάβρωση:
βλέπε Κεφ. 1.2.5

5 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής στο τεμάχιο σύνδεσης
εύκαμπτου σωλήνα για υπερχείλιση ασφαλείας (Εικ. 2-3, θέση
23).

▪ Χρησιμοποιήστε διαφανή εύκαμπτο σωλήνα εκροής (το νερό
που εκρέει πρέπει να είναι ορατό).

▪ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής σε εγκατάσταση
αποχέτευσης με κατάλληλες διαστάσεις.

▪ Ο εύκαμπτος σωλήνας εκροής δεν θα πρέπει να διαθέτει
μηχανισμό διακοπής ροής.

Εικ. 3-32 Τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα εκροής στην
υπερχείλιση ασφαλείας
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6 Συνδέστε το στόμιο εκροής στο κάλυμμα (Εικ. 2-2, θέση 30) με
το παρεχόμενο τεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα στην εγκατάσταση
αποχέτευσης.

7 Συνδέστε το δοχείο διαστολής μεμβράνης (βλέπε Εικ. 3-33)

▪ Συνδέστε ένα δοχείο διαστολής μεμβράνης επαρκώς
διαστασιοποιημένο και προρυθμισμένο για την εγκατάσταση
θέρμανσης. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει κανένα υδραυλικό
φράγμα ανάμεσα στον καυστήρα και τη βαλβίδα ασφαλείας.

▪ Τοποθετήστε το δοχείο διαστολής μεμβράνης σε προσβάσιμο
σημείο (συντήρηση, αντικατάσταση εξαρτημάτων)

Εικ. 3-33 Συναρμολόγηση του δοχείου διαστολής μεμβράνης

3.7 Ηλεκτρική σύνδεση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και θανάσιμων τραυματισμών
και εγκαυμάτων κατά το άγγιγμα των ηλεκτρικών μερών.

▪ Πριν από τις εργασίες σε ηλεκτροφόρα εξαρτήματα,
αποσυνδέετε όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα της
εγκατάστασης από την παροχή ρεύματος
(απενεργοποίηση εξωτερικού κεντρικού διακόπτη,
αποσύνδεση ασφάλειας) και ασφαλίστε τα από ακούσια
επανενεργοποίηση.

▪ Η δημιουργία της ηλεκτρικής σύνδεσης και οι εργασίες
σε ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να εκτελούνται
αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό με
ηλεκτροτεχνική εκπαίδευση τηρώντας παράλληλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες, καθώς και τους
κανονισμούς της επιχείρησης ηλεκτρισμού και τις
οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

▪ Μην προβαίνετε ποτέ σε τροποποιήσεις των βυσμάτων
ή λοιπών ηλεκτροτεχνικών εξαρτημάτων εξοπλισμού.

▪ Τα καλύμματα των συσκευών και τα καλύμματα
συντήρησης πρέπει να τοποθετούνται ξανά αμέσως
μετά το τέλος των εργασιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο περίβλημα του συστήματος ελέγχου της εσωτερικής
μονάδας μπορεί να προκύψουν υψηλές θερμοκρασίες
κατά τη λειτουργία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την αύξηση
της θερμοκρασίας στα ηλεκτροφόρα σύρματα λόγω της
αυτόματης θέρμανσής τους κατά τη λειτουργία. Αυτοί οι
αγωγοί πρέπει λοιπόν να έχουν θερμοκρασία συνεχόμενης
χρήσης 90 °C.

▪ Για τις ακόλουθες συνδέσεις, χρησιμοποιήστε μόνο
καλώδια με θερμοκρασία συνεχόμενης χρήσης ≥ 90 °C:
Εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας και
προαιρετικός εξοπλισμός: Ηλεκτρικός εφεδρικός
θερμαντήρας (EKBUxx)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό
δίκτυο της εσωτερικής μονάδας, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών του ή από κάποιο άτομο με
αντίστοιχα προσόντα, για την αποφυγή κινδύνων.

Όλες οι ηλεκτρολογικές ρυθμιστικές διατάξεις και διατάξεις
ασφαλείας της εσωτερικής μονάδας έχουν συνδεθεί, ελεγχθεί και
είναι έτοιμες για λειτουργία. Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο είναι
επικίνδυνες και δεν επιτρέπονται. Την ευθύνη για τυχόν
προκύπτουσες βλάβες/φθορές αναλαμβάνει ο φορέας
εκμετάλλευσης. 
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3.7.1 Γενικό διάγραμμα συνδέσεων

Εικ. 3-34 Γενικό διάγραμμα συνδέσεων - για ηλεκτρική σύνδεση κατά την εγκατάσταση της συσκευής (λεζάντες και αντιστοίχιση συνδέσεων της
πλακέτας κυκλώματος, βλέπε Κεφ. 6.3)
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3.7.2 Θέση των πλακετών κυκλώματος και των
πλακετών ακροδεκτών

Εικ. 3-35 Θέση των πλακετών κυκλώματος και των πλακετών
ακροδεκτών (για υπόμνημα βλέπε Κεφ. 6.3)

3.7.3 Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου
Στο εσωτερικό της συσκευής είναι συνδεδεμένο ένα εύκαμπτο
καλώδιο για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.

1 Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας (~230 V, 50 Hz).

2 Διακόψτε την παροχή ρεύματος στα συγκεκριμένα κουτιά
διακλάδωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης της κατοικίας.

3 Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου της
εσωτερικής μονάδας στο κουτί διακλάδωσης της ηλεκτρικής
εγκατάστασης της κατοικίας μέσω ενός κεντρικού διακόπτη για
ολοπολική αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο (διάταξη
αποσύνδεσης σύμφωνα με το EN 60335-1). Βεβαιωθείτε ότι η
πολικότητα είναι σωστή.

3.7.4 Γενικές πληροφορίες σχετικά με την
ηλεκτρική σύνδεση

1 Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας.

2 Θέστε τον διακόπτη ισχύος σε "Απενεργοποίηση".

3 Διακόψτε την παροχή ρεύματος στους σχετικούς αυτόματους
μηχανισμούς ασφαλείας στα κουτιά διακλάδωσης της ηλεκτρικής
εγκατάστασης της κατοικίας.

4 Ανοίξτε το περίβλημα του συστήματος ρύθμισης (βλέπε
Κεφ. 3.4.4).

5 Τοποθετήστε το καλώδιο μέσω μίας από τις διελεύσεις
καλωδίων στο εσωτερικό του περιβλήματος του συστήματος
ελέγχου. Κατά την κοπή και την τοποθέτηση καλωδίων που
πρέπει να συνδεθούν, προσέχετε ώστε το περίβλημα του
συστήματος ελέγχου να μπορεί να τεθεί στη λειτουργία σέρβις
χωρίς τάση.

Εικ. 3-36 Διέλευση καλωδίων

6 Δημιουργήστε ηλεκτρικές συνδέσεις σύμφωνα με το Κεφ. 3.7.1
και τις ακόλουθες ενότητες.

7 Για όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην εσωτερική
μονάδα θα πρέπει εξωτερικά στο περίβλημα του συστήματος
ρύθμισης να εξασφαλιστεί αποτελεσματική ανακούφιση
καταπόνησης με τη χρήση δεματικών καλωδίων (βήμα 1 – 3,
Εικ. 3-37).

Εικ. 3-37 Τοποθέτηση και έλεγχος ανακουφιστικού καταπόνησης

8 Ελέγξτε τη δύναμη συγκράτησης του ανακουφιστικού
καταπόνησης (βήμα 4, Εικ. 3-37).

9 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης: Κλείστε ξανά το
περίβλημα του συστήματος ελέγχου και θέστε το ξανά στην
κανονική θέση, εάν είναι απαραίτητο.

3.7.5 Σύνδεση εξωτερικής μονάδας αντλίας
θερμότητας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για αυτά τα εξαρτήματα υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες,
μ. ά. υποδείξεις για την τοποθέτηση και για τη λειτουργία.

1 Ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης στο Κεφ. 3.7.4.

2 Συνδέστε την εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας στην
πλακέτα ακροδεκτών XAG1 (βλέπε Εικ. 3-38).
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Εικ. 3-38 Σύνδεση εξωτερικής μονάδας αντλίας θερμότητας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατά την απενεργοποίηση της εξωτερικής μονάδας αντλίας
θερμότητας μέσω διακόπτη με βάση τις προδιαγραφές της
επιχείρησης ηλεκτρισμού (EVU), η εσωτερική μονάδα δεν
απενεργοποιείται.

3.7.6 Σύνδεση αισθητήρα εξωτερικής
θερμοκρασίας (προαιρετικά)

Η εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας διαθέτει έναν
ενσωματωμένο αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, ο οποίος
χρησιμοποιείται στο σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής
σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες με λειτουργία προστασίας από
παγετό. Με τον προαιρετικό αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, το
σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής σύμφωνα με τις
καιρικές συνθήκες μπορεί να βελτιστοποιηθεί περαιτέρω.

▪ Επιλέξτε ένα σημείο τοποθέτησης με περίπου το ένα τρίτο του
ύψους του κτιρίου (ελάχιστη απόσταση από το δάπεδο: 2 m) στην
πιο κρύα πλευρά του κτιρίου (Βόρεια ή Βορειοανατολικά).
Συγχρόνως, αποφεύγετε τη γειτνίαση με πηγές τρίτες θερμότητας
(καμινάδες, αεραγωγοί), καθώς και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

▪ Τοποθετείτε τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας έτσι που η
έξοδος καλωδίου να έχει φορά προς τα κάτω (εμποδίζεται η
είσοδος υγρασίας).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η παράλληλη τοποθέτηση των καλωδίων αισθητήρα και
δικτύου εντός ενός αγωγού εγκατάστασης μπορεί να
προκαλέσει σημαντικές βλάβες στην κανονική λειτουργία
της εσωτερικής μονάδας.

▪ Τοποθετείτε το καλώδιο αισθητήρα πάντα ξεχωριστά.

1 Συνδέστε τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας σε δίκλωνο
καλώδιο αισθητήρα (ελάχιστη διατομή 1 mm2).

2 Τοποθετήστε το καλώδιο αισθητήρα στην εσωτερική μονάδα.

3 Ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης στο Κεφ. 3.7.4.

4 Συνδέστε το καλώδιο αισθητήρα στην πλακέτα ακροδεκτών
XTA1 (βλέπε Κεφ. 3.7.2).

5 Στο σύστημα ρύθμισης RoCon+ HP θέστε την παράμετρο
[Outside temperature sensor] στο "On" [→ Main menu
→ Configuration → Sensors].

3.7.7 Εξωτερική επαφή μεταγωγής
Με τη σύνδεση μιας εξωτερικής επαφής μεταγωγής (Εικ. 3-39)
μπορεί να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.

Μέσω της τιμής αντίστασης που αλλάζει, αλλάζει και ο τρέχων
τρόπος λειτουργίας (Πίν. 3-3). Η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας
λειτουργεί μόνο εφόσον είναι κλειστή η εξωτερική επαφή μεταγωγής.

Ο τρόπος λειτουργίας επενεργεί στο άμεσο κύκλωμα της εσωτερικής
μονάδας, αλλά και σε όλα τα επιπλέον κυκλώματα θέρμανσης που
συνδέονται προαιρετικά σε αυτήν τη συσκευή.

Αν έχουν ενεργοποιηθεί ειδικές λειτουργίες, όπως π.χ. "Manual
operation", η είσοδος δεν αξιολογείται.

Εικ. 3-39 Σύνδεση επαφής μεταγωγής EXT

Τρόπος Αντίσταση RV Ανοχή
Standby < 680 Ω ± 5%
Heating 1200 Ω
Reduce 1800 Ω
Summer 2700 Ω

Automatic 1 4700 Ω
Automatic 2 8200 Ω

Πίν. 3-3 Τιμές αντίστασης για την αξιολόγηση του σήματος EXT

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Λόγω της ενσωματωμένης στο σύστημα ρύθμισης RoCon+
HPλειτουργίας [Heating support (HZU)] (βλέπε οδηγίες
λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης), δεν είναι
απαραίτητη η ένωση της σύνδεσης EXT με τη σύνδεση της
επαφής διακοπής καυστήρα της ηλιακής εγκατάστασης.

3.7.8 Εξωτερική απαίτηση ανάγκης (EBA)
Μέσω της σύνδεσης της επαφής μεταγωγής EBA στην εσωτερική
μονάδα (Εικ. 3-40) και της αντίστοιχης παραμετροποίησης στο
σύστημα ρύθμισης RoCon+ HP, μπορεί να δημιουργηθεί μια
απαίτηση για θερμότητα μέσω εξωτερικής επαφής μεταγωγής. Εάν η
επαφή μεταγωγής κλείσει, τότε η εσωτερική μονάδα τίθεται στη
λειτουργία θέρμανσης. Η θερμοκρασία προσαγωγής ρυθμίζεται στη
θερμοκρασία, που είναι ρυθμισμένη στην παράμετρο [Feed
temperature, heating mode] [→ Main menu → Configuration
→ Heating].

Η επαφή μεταγωγής EBA έχει προτεραιότητα σε σχέση με μια
απαίτηση από τον θερμοστάτη χώρου.

Στη λειτουργία ψύξης, στη λειτουργία Stand-by, στη χειροκίνητη
λειτουργία και στη θερινή λειτουργία, η επαφή μεταγωγής δεν
αξιολογείται. Επιπλέον δεν λαμβάνονται υπόψη τα όρια θέρμανσης.

Εικ. 3-40 Σύνδεση επαφής μεταγωγής ΕΒΑ
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3.7.9 Σύνδεση εξωτερικού καυστήρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για να συνδέσετε έναν εξωτερικό καυστήρα, είναι
απαραίτητο να εγκαταστήσετε το σετ σύνδεσης για
εξωτερικούς καυστήρες (βλέπε Κεφ. 3.5).

Για την υποστήριξη της θέρμανσης ή ως εναλλακτική ενός
ηλεκτρικού εφεδρικού θερμαντήρα, μπορεί να συνδεθεί ένας
εξωτερικός καυστήρας (π.χ. λέβητας υγραερίου ή πετρελαίου) στην
εσωτερική μονάδα. Για να συνδέσετε έναν εξωτερικό καυστήρα, είναι
απαραίτητο να εγκαταστήσετε το σετ σύνδεσης για εξωτερικούς
καυστήρες (βλέπε Κεφ. 3.5).

Η θερμότητα που μεταφέρεται από τον εξωτερικό καυστήρα πρέπει
να τροφοδοτηθεί στο νερό χωρίς πίεση στο μπόιλερ της εσωτερικής
μονάδας.

Πραγματοποιήστε την υδραυλική σύνδεση σύμφωνα με μία από τις
δύο παρακάτω δυνατότητες σύνδεσης:

▪  χωρίς πίεση μέσω των συνδέσεων (προσαγωγή και
επιστροφή ηλιακού συστήματος) του μπόιλερ ζεστού νερού

▪  σε τύπους μονάδων εσωτερικής μονάδας …Biv, μέσω του
ενσωματωμένου εναλλάκτη θερμότητας ηλιακού συστήματος με
πίεση.

▪ Τηρείτε τις υποδείξεις για υδραυλικές συνδέσεις (βλέπε
Κεφ. 1.2)

▪ Παραδείγματα υδραυλικής σύνδεσης (βλ. "Υδραυλική σύνδεση"
στο εγχειρίδιο αναφοράς για τον τεχνικό εγκατάστασης).

Η απαίτηση του εξωτερικού καυστήρα ενεργοποιείται μέσω ρελέ
στην πλακέτα κυκλώματος RTX-EHS (βλέπε Εικ. 3-41). Η ηλεκτρική
σύνδεση στην εσωτερική μονάδα είναι δυνατή ως εξής:

▪ Ο εξωτερικός καυστήρας διαθέτει μια σύνδεση επαφής μεταγωγής
χωρίς δυναμικό για την απαίτηση για θερμότητα:

▪ Σύνδεση στο K3, όταν ο εξωτερικός καυστήρας αναλαμβάνει τη
θέρμανση νερού και την υποστήριξη θέρμανσης (ρύθμιση
παραμέτρου [Config. ext. heat source] = DHW + heating
support [→ Main menu → Settings → Ext. source])

ή

▪ Σύνδεση στο K1 και στο K3, όταν χρησιμοποιούνται δύο
εξωτερικοί καυστήρες (ρύθμιση παραμέτρου [Config. ext. heat
source] = Two external heat generators [→ Main menu
→ Settings → Ext. source]). Με αυτόν τον τρόπο, το K1
ενεργοποιεί τον εξωτερικό καυστήρα (π.χ. λέβητα υγραερίου ή
πετρελαίου) για την υποστήριξη της θέρμανσης και το K3 τον
εξωτερικό καυστήρα (EKBUxx) για τη θέρμανση νερού.

ή

▪ Σύνδεση στη σύνδεση AUX A (βλέπε Κεφ. 3.7.13)

▪ Ο εξωτερικός καυστήρας μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μέσω της
τάσης δικτύου: σύνδεση (~230 V, μέγιστο φορτίο 3000 W) σε K1
και K3.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος δημιουργίας σπινθηρισμών τάσης.

▪ Οι συνδέσεις της πλακέτας κυκλώματος RTX-EHS δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με την
ενεργοποίηση της τάσης δικτύου (~230 V) και της
χαμηλής τάσης ασφαλείας (SELV = "Safety Extra Low
Voltage").

Εικ. 3-41 Σύνδεση στην πλακέτα κυκλώματος RTX-EHS

1 Η κατάλληλη ηλεκτρική σύνδεση περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες
οδηγίες εγκατάστασης του εξωτερικού καυστήρα.

2 Τοποθετήστε το σετ σύνδεσης για εξωτερικό καυστήρα (βλέπε
Κεφ. 3.5).

3 Δημιουργήστε κατάλληλες συνδέσεις στην πλακέτα κυκλώματος
RTX-EHS του σετ σύνδεσης (βλέπε Εικ. 3-41).

4 Στερεώστε στο σετ σύνδεσης τα καλώδια που κατευθύνονται
από έξω μέσα στο σετ σύνδεσης με τη βοήθεια των
παρεχόμενων κλιπ ανακούφισης καταπόνησης και δεματικών
καλωδίων (βλέπε βήματα 7 και 8 στο Κεφ. 3.7.4).
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3.7.10 Σύνδεση θερμοστάτη χώρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για αυτά τα εξαρτήματα υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες,
μ. ά. υποδείξεις για την τοποθέτηση και για τη λειτουργία.

Εικ. 3-42 Σύνδεση με ενσύρματο θερμοστάτη χώρου (RT = Daikin
EKRTW)

Εικ. 3-43 Σύνδεση με ασύρματο θερμοστάτη χώρου (RT-E =
Daikin EKRTR)

3.7.11 Σύνδεση προαιρετικών στοιχείων
συστήματος

Οι προαιρετικές συσκευές RoCon πρέπει να είναι συνδεδεμένες
στην εσωτερική μονάδα μέσω ενός 4κλωνου καλωδίου διαύλου CAN
(σύνδεση J13).

Για αυτόν το λόγο, συνιστούμε θωρακισμένα καλώδια με τις εξής
ιδιότητες:

▪ Τυποποίηση σύμφωνα με το ISO 11898, UL/CSA τύπος CMX
(UL 444)

▪ Εξωτερικός μανδύας από PVC με αντοχή στη φωτιά σύμφωνα με
το IEC 60332-1-2

▪ Έως 40 m ελάχιστη διάμετρος 0,75 mm2. Με αυξανόμενο μήκος
απαιτείται μεγαλύτερη διάμετρος καλωδίου.

Για τη σύνδεση καλωδίων διαύλου CAN πολλών συσκευών RoCon
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κουτιά διακλάδωσης του εμπορίου.

Να προσέχετε την ξεχωριστή εγκατάσταση των αγωγών δικτύου,
αισθητήρων και διαύλου δεδομένων. Χρησιμοποιείτε μόνο κανάλια
καλωδίων με διαχωριστικά στελέχη ή ξεχωριστά κανάλια καλωδίων
με απόσταση τουλάχιστον 2 cm. Επιτρέπονται οι διασταυρώσεις
καλωδίων.

Σε ολόκληρο το σύστημα RoCon μπορούν να συνδεθούν έως 16
συσκευές με συνολικό μήκος καλωδίων έως 800 m.

Ρυθμιστής χώρου EHS157034
Για την απομακρυσμένη ρύθμιση των τρόπων λειτουργίας και των
ονομαστικών θερμοκρασιών χώρου από έναν άλλον χώρο μπορεί
να συνδεθεί για κάθε κύκλωμα θερμότητας ένας ξεχωριστός
ρυθμιστής χώρου EHS157034. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αυτό το εξάρτημα διαθέτει ξεχωριστές οδηγίες
εγκατάστασης. Υποδείξεις ρύθμισης και χειρισμού, βλέπε
σχετικές οδηγίες συστήματος ρύθμισης.

Μονάδα μείκτη EHS157068
Στην εσωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί η μονάδα μείκτη
EHS157068 (βύσμα πλακέτας J13), που ρυθμίζεται μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος ρύθμισης. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αυτό το εξάρτημα διαθέτει ξεχωριστές οδηγίες
εγκατάστασης. Υποδείξεις ρύθμισης και χειρισμού, βλέπε
σχετικές οδηγίες συστήματος ρύθμισης.

Πύλη διαδικτύου EHS157056
Μέσω της προαιρετικής πύλης EHS157056,το σύστημα ρύθμισης
μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατός
ο τηλεχειρισμός της εσωτερικής μονάδας με κινητό τηλέφωνο (μέσω
εφαρμογής). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αυτό το εξάρτημα διαθέτει ξεχωριστές οδηγίες
εγκατάστασης. Υποδείξεις ρύθμισης και χειρισμού, βλέπε
σχετικές οδηγίες συστήματος ρύθμισης.

3.7.12 Σύνδεση HP convector

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μόνο οι ρυθμιστές θερμαντήρων EKRTCTRL1 και
EKWHCTRL(0/1) μπορούν να συνδεθούν στην εσωτερική
μονάδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για αυτά τα εξαρτήματα υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες,
μ. ά. υποδείξεις για την τοποθέτηση και για τη λειτουργία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου λειτουργίας (Heating/
Cooling) σε έναν θερμαντήρα, πρέπει να αλλάξουν και όλοι
οι υπόλοιποι θερμαντήρες ή να απενεργοποιηθούν.
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Εικ. 3-44 Σύνδεση FWX(V/M)-AATV3

3.7.13 Σύνδεση επαφών μεταγωγής (έξοδοι
AUX)

Οι επαφές μεταγωγής (έξοδοι AUX) μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για διάφορες παραμετροποιήσιμες λειτουργίες.

Η επαφή δύο θέσεων A-A1-A2 ενεργοποιείται υπό τις συνθήκες που
έχουν ρυθμιστεί στην παράμετρο [AUX switching function] [→ Main
menu → Settings → Inputs/Outputs] (βλέπε οδηγίες λειτουργίας του
συστήματος ρύθμισης).

Εικ. 3-45 Σύνδεση επαφής μεταγωγής (έξοδος AUX)

Τα ρελέ που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παραλλαγή 2
(ενεργοποιημένη ισχύς > 15 W) πρέπει να είναι κατάλληλα για
διάρκεια ενεργοποίησης 100%.

Σε αυτές τις συσκευές οι ακροδέκτες σύνδεσης B+B1 δεν είναι
κατειλημμένοι ή προορίζονται για πρόσθετες λειτουργίες.

Τα ρελέ που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παραλλαγή 2
(ενεργοποιημένη ισχύς > 15 W) πρέπει να είναι κατάλληλα για
διάρκεια ενεργοποίησης 100%.

Η επαφή δύο θέσεων A-A1-A2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για
τον έλεγχο του καυστήρα σε δυαδικές εγκαταστάσεις θέρμανσης
από την εσωτερική μονάδα και λέβητες πετρελαίου ή υγραερίου.
Παραδείγματα για την υδραυλική σύνδεση συστήματος
περιγράφονται στο "Υδραυλική σύνδεση" στο εγχειρίδιο αναφοράς
για τον τεχνικό συναρμολόγησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Με συνδεδεμένο αεριολέβητα συμπύκνωσης A2 F ή
G‑plus, η παράμετρος [AUX switching function ] και η
παράμετρος [AUX wait time] πρέπει να ρυθμιστούν
σύμφωνα με την επιθυμητή λειτουργία [→ Main menu
→ Settings → Inputs/Outputs].

βλέπε οδηγίες λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης →
Κεφάλαιο Ρυθμίσεις παραμέτρων.

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση
και τις συναφείς ρυθμίσεις παραμέτρων για τέτοιες
δυαδικές εγκαταστάσεις θέρμανσης μπορείτε να βρείτε στο
διαδίκτυο (www.daikin.com) ή από το κέντρο
εξυπηρέτησης.

3.7.14 Σύνδεση χαμηλής χρέωσης ηλεκτρικού
δικτύου (HT/NT)

Εάν η εξωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη σε μια σύνδεση
ηλεκτρικού δικτύου χαμηλής χρέωσης, η επαφή ενεργοποίησης S2S
χωρίς δυναμικό του δέκτη, η οποία αξιολογεί το σήμα εισόδου
χαμηλής χρέωσης που εκπέμπεται από την επιχείρηση ηλεκτρισμού
(EVU), πρέπει να συνδεθεί στο βύσμα J8, σύνδεση EVU στην
πλακέτα κυκλώματος RoCon BM2C (βλέπε Εικ. 3-46).

Κατά τη ρύθμιση της παραμέτρου [HT/NT function] > 0 [→ Main
menu → Settings → Inputs/Outputs] απενεργοποιούνται σε ώρες
υψηλής χρέωσης συγκεκριμένα στοιχεία συστήματος (βλέπε οδηγίες
λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης).

Συνηθίζονται οι εξής τύποι σύνδεσης χαμηλής χρέωσης ηλεκτρικού
δικτύου:

▪ Τύπος 1: Με αυτό τον τρόπο σύνδεσης χαμηλής χρέωσης
ηλεκτρικού δικτύου, η τροφοδοσία ρεύματος προς την εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας δεν διακόπτεται.

▪ Τύπος 2: Με αυτό τον τρόπο σύνδεσης χαμηλής χρέωσης
ηλεκτρικού δικτύου, η τροφοδοσία ρεύματος προς την εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας διακόπτεται μετά από ορισμένο
χρονικό διάστημα.

▪ Τύπος 3: Με αυτό τον τρόπο σύνδεσης χαμηλής χρέωσης
ηλεκτρικού δικτύου, η τροφοδοσία ρεύματος προς την εξωτερική
μονάδα αντλίας θερμότητας διακόπτεται αμέσως.

Η επαφή μεταγωγής χωρίς δυναμικό S2S μπορεί να εκτελεστεί ως
επαφή μεταγωγής ανοίγματος ή κλεισίματος.

▪ Στην έκδοση ως επαφή μεταγωγής ανοίγματος πρέπει να
ρυθμιστεί η παράμετρος [HT/NT contact] = 1 [→ Main menu
→ Settings → Inputs/Outputs]. Όταν η EVU εκπέμπει σήμα
χαμηλής χρέωσης, η επαφή μεταγωγής S2S ανοίγει. Η
εγκατάσταση τίθεται σε "αναγκαστική απενεργοποίηση". Αν το
σήμα σταλεί ξανά, η επαφή μεταγωγής χωρίς δυναμικό S2S
κλείνει και η εγκατάσταση τίθεται ξανά σε λειτουργία.

▪ Στην έκδοση ως επαφή μεταγωγής κλεισίματος πρέπει να
ρυθμιστεί η παράμετρος [HT/NT contact] = 0 [→ Main menu
→ Settings → Inputs/Outputs]. Όταν η EVU εκπέμπει σήμα
χαμηλής χρέωσης, η επαφή μεταγωγής S2S κλείνει. Η
εγκατάσταση τίθεται σε "αναγκαστική απενεργοποίηση". Αν το
σήμα σταλεί ξανά, η επαφή μεταγωγής χωρίς δυναμικό S2S
ανοίγει και η εγκατάσταση τίθεται ξανά σε λειτουργία.
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[HT/NT contact] = 1 [HT/NT contact] = 0

Εικ. 3-46 Σύνδεση επαφής ενεργοποίησης HT/NT
1 Πίνακες συνδέσεων δικτύου για σύνδεση χαμηλής

χρέωσης ηλεκτρικού δικτύου
2 Δέκτης για αξιολόγηση του σήματος ελέγχου HT/NT
3 Τροφοδοσία ρεύματος εξωτερικής μονάδας αντλίας

θερμότητας (για εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας,
βλέπε σχετικές οδηγίες εγκατάστασης)

4 Επαφή μεταγωγής χωρίς δυναμικό για εσωτερική μονάδα
αντλίας θερμότητας

3.7.15 Σύνδεση έξυπνου ρυθμιστή (Smart Grid -
SG)

Μόλις αυτή η λειτουργία ενεργοποιηθεί μέσω της παραμέτρου
[Smart grid] = 1 [→ Main menu → Settings → Inputs/Outputs] (βλέπε
οδηγίες λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης), η αντλία θερμότητας
ρυθμίζεται σε λειτουργία αναμονής, κανονική λειτουργία ή λειτουργία
με υψηλότερες θερμοκρασίες, ανάλογα με το σήμα της επιχείρησης
ηλεκτρισμού.

Για αυτό, οι επαφές ενεργοποίησης χωρίς δυναμικό SG1/SG2 του
έξυπνου ρυθμιστή στο βύσμα J8, συνδέσεις Smart Grid και EVU,
πρέπει να συνδεθούν στην πλακέτα κυκλώματος RoCon BM2C
(βλέπε Εικ. 3-47).

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Smart Grid, η λειτουργία HT/NT
απενεργοποιείται αυτόματα. Η λειτουργία της αντλίας θερμότητας
ποικίλει ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου [Smart grid mode]
[→ Main menu → Settings → Inputs/Outputs] (βλέπε οδηγίες
λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης).

Εικ. 3-47 Σύνδεση Smart Grid

3.8 Πλήρωση εγκατάστασης
Πληρώνετε την εσωτερική μονάδα μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων
των εργασιών εγκατάστασης στην παρακάτω προδιαγραφόμενη
σειρά. 

3.8.1 Έλεγχος ποιότητας νερού και ρύθμιση
μανόμετρου

1 Τηρείτε τις υποδείξεις σχετικά με τη σύνδεση νερού (βλ.
Κεφ. 3.6) και την ποιότητα νερού.

2 Ρυθμίστε το μηχανικό μανόμετρο (εγκατεστημένο επιτόπου
σύμφωνα με το Κεφ. 3.6.1ή τοποθετήστε το προσωρινά με
εύκαμπτο αγωγό πλήρωσης): Στρέψτε το ρολόι του μανομέτρου
έτσι ώστε η σήμανση ελάχιστης πίεσης να αντιστοιχεί στο ύψος
της εγκατάστασης +2 m (η στήλη ύδατος 1 m αντιστοιχεί σε
0,1 bar).

3.8.2 Πλήρωση του θερμικού μεταλλάκτη
ζεστού νερού

1 Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής του αγωγού παροχής κρύου νερού.

2 Ανοίξτε τους κυκλοφορητές λήψης για το ζεστό νερό ώστε να
μπορεί να ρυθμιστεί η μέγιστη δυνατή ποσότητα λήψης.

3 Μετά την έξοδο του νερού από τους κυκλοφορητές, μην
διακόψετε ακόμα την παροχή κρύου νερού ώστε ο θερμικός
μεταλλάκτης να εξαερωθεί πλήρως και να απομακρυνθούν
τυχόν ακαθαρσίες ή κατάλοιπα.

3.8.3 Πλήρωση δοχείου μπόιλερ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η πλήρωση του δοχείου μπόιλερ με πολύ μεγάλη πίεση
νερού ή πολύ μεγάλη ταχύτητα εισροής μπορεί να
προκαλέσει ζημιές στην εσωτερική μονάδα.

▪ Πλήρωση μόνο με πίεση νερού < 6 bar και ταχύτητα
εισροής < 15 l/min.

Χωρίς εγκατεστημένο  ηλιακό σύστημα
1 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης με βαλβίδα

αντεπιστροφής (1/2") στη σύνδεση "Ηλιακό σύστημα -
παροχή" (Εικ. 3-48, θέση 1).

2 Το δοχείο μπόιλερ της εσωτερικής μονάδας πρέπει να
πληρωθεί μέχρι να εκρέει νερό στη σύνδεση υπερχείλισης 
(Εικ. 3-48, θέσ. 2).

3 Αφαιρέστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης με βαλβίδα
αντεπιστροφής (1/2").

Με εγκατεστημένο  ηλιακό σύστημα
1 Τοποθετήστε τη σύνδεση πλήρωσης με στρόφιγγα KFE

(πρόσθετος εξοπλισμός: KFE BA) από τη μονάδα συστήματος
ελέγχου και αντλίας ηλιακού συστήματος (EKSRPS4).

2 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης στη βαλβίδα
αντεπιστροφής (1/2") στη στρόφιγγα KFE που έχει εγκατασταθεί
προηγουμένως.

3 Το δοχείο μπόιλερ της εσωτερικής μονάδας πρέπει να
πληρωθεί μέχρι να εκρέει νερό στη σύνδεση υπερχείλισης 
(Εικ. 3-48, θέσ. 2).

4 Αφαιρέστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης με βαλβίδα
αντεπιστροφής (1/2").
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Εικ. 3-48 Πλήρωση μπόιλερ αποθήκευσης - Χωρίς συνδεδεμένο
ηλιακό σύστημα DrainBack
1  Ηλιακό σύστημα - Παροχή
2 Υπερχείλιση ασφαλείας

3.8.4 Πλήρωση εγκατάστασης θέρμανσης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Κατά τη διαδικασία πλήρωσης μπορεί να εμφανιστεί
ενδεχομένως νερό από μη στεγανά σημεία, το οποίο σε
περίπτωση επαφής με ηλεκτροφόρα μέρη μπορεί να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

▪ Πριν από τη διαδικασία πλήρωσης, διακόψτε την
παροχή ρεύματος στην εσωτερική μονάδα.

▪ Μετά την πρώτη πλήρωση, ελέγξτε πριν από την
ενεργοποίηση της εσωτερικής μονάδας στον διακόπτη
ισχύος, αν όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και τα σημεία
σύνδεσης είναι στεγνά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ρύπανση του πόσιμου νερού αποτελεί κίνδυνο για την
υγεία.

▪ Κατά την πλήρωση της εγκατάστασης θέρμανσης
αποκλείστε με κατάλληλα μέτρα το ενδεχόμενο
επιστροφής του νερού θέρμανσης στον αγωγό πόσιμου
νερού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηρείτε τις υποδείξεις σχετικά με τη σύνδεση νερού (βλέπε
Κεφ. 3.6) και την ποιότητα νερού (βλέπε Κεφ. 1.2.6).

1 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης (Εικ. 3-49, θέση 1)
στη βαλβίδα αντεπιστροφής (1/2") και ένα εξωτερικό μανόμετρο
(επί τόπου) στη στρόφιγγα KFE (Εικ. 3-49, θέση 2) και
ασφαλίστε τα από ολίσθηση με ένα κολάρο σωλήνα.

2 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής στη βαλβίδα εξαερισμού
και απομακρύνετέ τον από τη συσκευή. Ανοίξτε τη βαλβίδα
εξαερισμού με συνδεδεμένο εύκαμπτο σωλήνα, ελέγξτε την άλλη
βαλβίδα εξαερισμού αν είναι κλειστή.

3 Ανοίξτε τη στρόφιγγα νερού (Εικ. 3-49, θέση 4) του αγωγού
παροχής.

4 Ανοίξτε τη στρόφιγγα KFE (Εικ. 3-49, θέση 2) και παρατηρήστε
το μανόμετρο.

5 Πληρώστε την εγκατάσταση με νερό μέχρι να επιτευχθεί στο
εξωτερικό μανόμετρο η ονομαστική πίεση εγκατάστασης (ύψος
εγκατάστασης +2 m, αντιστοιχεί ταυτόχρονα σε στήλη ύδατος
1 m = 0,1 bar). Η βαλβίδα υπερπίεσης δεν επιτρέπεται να
ενεργοποιηθεί!

6 Κλείστε τη χειροκίνητη βαλβίδα εξαερισμού, μέχρι το νερό να
αρχίσει να εκρέει χωρίς φυσαλίδες.

7 Κλείστε τη στρόφιγγα νερού (Εικ. 3-49, θέση 4). Η στρόφιγγα
KFE πρέπει να παραμένει ανοιχτή για να μπορεί να διαβάζει την
πίεση νερού στο εξωτερικό μανόμετρο.

8 Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος της εσωτερικής μονάδας.

9 Στο σύστημα ρύθμισης RoCon+ HP στο μενού "Operating mode"
επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας "Heating" [→ Main menu
→ Operating mode].
– Μετά τη φάση εκκίνησης, η εσωτερική μονάδα ρυθμίζεται

στη λειτουργία θέρμανσης νερού.

10 Κατά τη λειτουργία θέρμανσης νερού θα πρέπει να ελέγχετε
συνεχώς την πίεση νερού στο εξωτερικό μανόμετρο και
ενδεχομένως να συμπληρώνετε νερό μέσω της στρόφιγγας KFE
(Εικ. 3-49, θέση 2).

11 Εξαερώστε ολόκληρη την εγκατάσταση θέρμανσης, όπως
περιγράφεται στο Κεφ. 5.3 (Ανοίξτε τις ρυθμιστικές βαλβίδες της
εγκατάστασης. Ταυτόχρονα, μέσω του διανομέα δαπέδου, είναι
δυνατή η πλήρωση και η πλύση του συστήματος ενδοδαπέδιας
θέρμανσης.).

12 Ελέγξτε ξανά την πίεση νερού στο εξωτερικό μανόμετρο και
ενδεχομένως συμπληρώστε νερό μέσω της στρόφιγγας KFE
(Εικ. 3-49, θέση 2).

13 Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης (Εικ. 3-49, θέση 1)
με τη βαλβίδα αντεπιστροφής από τη στρόφιγγα KFE (Εικ. 3-49,
θέση 2).
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Εικ. 3-49 Πλήρωση κυκλώματος θέρμανσης
1 Εύκαμπτος σωλήνας πλήρωσης με βαλβίδα

αντεπιστροφής (και μανόμετρο(1))
2 Βαλβίδα πλήρωσης/αποστράγγισης
3 Σφαιροειδής βαλβίδα θέρμανσης – Προσαγωγή
4 Σφαιροειδής βαλβίδα θέρμανσης – Επιστροφή

5.1 Μηχανισμός κίνησης βαλβίδας
5.2 Κουμπί απασφάλισης του μηχανισμού κίνησης

6 Βρύση
7 Αυτόματος εξαεριστήρας
8 Μανόμετρο

3UV DHW Τρίοδη βαλβίδα (βαλβίδα διανομής, ζεστό νερό/θέρμανση/
υποστήριξη συστήματος θέρμανσης)

3UVB1 3‑οδική βαλβίδα (βαλβίδα ανάμιξης)
MAG Δοχείο διαστολής μεμβράνης

Με αυτό τον τρόπο προστατεύετε το κύκλωμα νερού από το
σχηματισμό πάγου
Στο σύστημα μπορεί να προκληθεί ζημιά από παγετό. Για την
αποτροπή του σχηματισμού πάγου στα υδραυλικά εξαρτήματα, το
λογισμικό διαθέτει ειδικές λειτουργίες αντιψυκτικής προστασίας. Οι
λειτουργίες περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή, των
εσωτερικών αντιστάσεων ή/και της λειτουργίας εφεδρικού
συστήματος θέρμανσης σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ωστόσο, αυτές οι λειτουργίες δεν
μπορούν να εγγυηθούν την προστασία. Επομένως προτείνεται η
προσθήκη γλυκόλης στο κύκλωμα νερού. Η απαιτούμενη
συγκέντρωση εξαρτάται από τη χαμηλότερη αναμενόμενη εξωτερική
θερμοκρασία και από το εάν θέλετε να προστατεύσετε το σύστημα
από θραύση ή από σχηματισμό πάγου. Για την αποτροπή του
συστήματος από το σχηματισμό πάγου, απαιτείται η προσθήκη
περισσότερης γλυκόλης. Προσθέστε γλυκόλη σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪ Προστασία από θραύση: Η γλυκόλη θα αποτρέψει τη

θραύση των σωλήνων, αλλά ΟΧΙ και το πάγωμα του
υγρού στο εσωτερικό των σωλήνων.

▪ Προστασία από σχηματισμό πάγου: Η γλυκόλη θα
αποτρέψει το πάγωμα του υγρού στο εσωτερικό των
σωλήνων.

Χαμηλότερη
αναμενόμενη

εξωτερική
θερμοκρασία

Προστασία από
θραύση

Προστασία από
πάγο

-5 °C 10% 15%
-10 °C 15% 25%
-15 °C 20% 35%
-20 °C 25%
-25 °C 30%

Πίν. 3-4 Απαιτούμενη συγκέντρωση γλυκόλης

ΠΡΟΣΟΧΗ
▪ Η απαιτούμενη συγκέντρωση ενδέχεται να διαφέρει

ανάλογα με τον τύπο της γλυκόλης. Συγκρίνετε ΠΑΝΤΑ
τις απαιτήσεις από τον παραπάνω πίνακα με τις
προδιαγραφές που παρέχονται από τον κατασκευαστή
της γλυκόλης. Αν χρειάζεται, φροντίστε να πληροίτε τις
απαιτήσεις που ορίζονται από τον κατασκευαστή της
γλυκόλης.

▪ Η συγκέντρωση γλυκόλης που θα προστεθεί δεν
πρέπει ΠΟΤΕ να ξεπερνά το 35%.

▪ Αν το υγρό στο σύστημα παγώσει, ΔΕΝ θα είναι
δυνατή η εκκίνηση του κυκλοφορητή. Λάβετε υπόψη ότι
αν αποτρέψετε μόνο τη θραύση του συστήματος, θα
υπάρχει ακόμα κίνδυνος να παγώσει το υγρό στο
εσωτερικό.

▪ Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης του
κυκλοφορητή και εφόσον ΔΕΝ έχει προστεθεί γλυκόλη
στο σύστημα, αποστραγγίστε το σύστημα.

▪ Όταν το νερό είναι στάσιμο στο εσωτερικό του
συστήματος, είναι πολύ πιθανό το σύστημα να
παγώσει και να υποστεί βλάβη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο προπυλενογλυκόλη,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων επιβραδυντών,
με ταξινόμηση ως κατηγορία III σύμφωνα με το EN 1717.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η γλυκόλη απορροφά το νερό από το περιβάλλον.
Επομένως, ΜΗΝ προσθέτετε γλυκόλη η οποία έχει εκτεθεί
σε αέρα. Αν αφήσετε ανοιχτό το καπάκι του δοχείου
γλυκόλης, η συγκέντρωση νερού αυξάνεται. Σε αυτήν την
περίπτωση, η συγκέντρωση γλυκόλης θα είναι χαμηλότερη
από την υποτιθέμενη. Συνεπώς, ενδέχεται να σχηματιστεί
πάγος στα υδραυλικά τμήματα. Λάβετε προληπτικά μέτρα
για να εξασφαλίσετε ελάχιστη έκθεση της γλυκόλης στον
αέρα.

(1) Εφόσον δεν έχει ήδη εγκατασταθεί στην εγκατάσταση θέρμανσης
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ΠΡΟΣΟΧΗ
▪ Αν προκύψει υπερπίεση, το σύστημα θα

απελευθερώσει ορισμένη ποσότητα υγρού μέσω της
βάνας εκτόνωσης πίεσης. Αν έχει προστεθεί γλυκόλη
στο σύστημα, λάβετε κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή
επανάκτησή της.

▪ Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίστε ότι ο εύκαμπτος
σωλήνας της βάνας εκτόνωσης πίεσης θα είναι ΠΑΝΤΑ
σε θέση εκκένωσης της πίεσης. Μην αφήνετε το νερό
να παραμένει ή/και να παγώνει στο εσωτερικό του
σωλήνα.
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4 Ρύθμιση παραμέτρων
Εάν δεν γίνει κατάλληλη ρύθμιση παραμέτρων στο σύστημα,
ενδεχομένως να μην λειτουργήσει όπως αναμένεται.

Η ρύθμιση των παραμέτρων του συστήματος πραγματοποιείται
μέσω του πεδίου χειρισμού του συστήματος ρύθμισης. Για αυτό
τηρείτε τις οδηγίες χειρισμού.

Εάν χρειάζεται, πραγματοποιήστε τη ρύθμιση παραμέτρων των
προαιρετικών στοιχείων, όπως π.χ. του θερμοστάτη χώρου ή της
ηλιακής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες.
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5 Έναρξη λειτουργίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πριν από την εκτέλεση των βημάτων εργασίας που
περιγράφονται εδώ, διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο
"Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας".

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν η εξωτερική μονάδα παρέμεινε για αρκετά μεγάλο
χρονικό διάστημα αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό
ρεύμα ή αν η εσωτερική μονάδα τέθηκε σε λειτουργία
αρκετά πριν από την εξωτερική μονάδα, απαιτείται
επανεκκίνηση της εσωτερικής μονάδας, για να
δημιουργηθεί επικοινωνία μεταξύ των δύο μονάδων. Χωρίς
επικοινωνία η εξωτερική μονάδα δεν χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία θερμότητας.

5.1 Προϋποθέσεις
▪ Η εσωτερική μονάδα είναι πλήρως συνδεδεμένη.
▪ Το κύκλωμα ψυκτικού έχει αφυγρανθεί και έχει γεμίσει με την

προδιαγραφόμενη ποσότητα ψυκτικού.
▪ Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και ζεστού νερού έχουν πληρωθεί

και τροφοδοτούνται με τη σωστή πίεση (βλέπε Κεφ. 3.8.4).
▪ Το δοχείο μπόιλερ έχει πληρωθεί μέχρι την υπερχείλιση (βλέπε

Κεφ. 3.8.3).
▪ Ο προαιρετικός πρόσθετος εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί και

συνδεθεί.
▪ Οι ρυθμιστικές βαλβίδες της εγκατάστασης θέρμανσης είναι

ανοικτές.

5.2 Θέση σε λειτουργία σε χαμηλές
θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις ασφαλείας
της εσωτερικής μονάδας ενδεχομένως να εμποδίζουν τη λειτουργία
της αντλίας θερμότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται
εξωτερικός θερμαντήρας, για προσωρινή αύξηση της θερμοκρασίας
μπόιλερ και της θερμοκρασίας επιστροφής του οικιακού δικτύου.

Ελάχιστες θερμοκρασίες μπόιλερ για λειτουργία αντλίας θερμότητας:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος < -2 °C: 30 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος < 12 °C: 23 °C

Πρέπει να εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα:

Με ηλεκτρικό εφεδρικό θερμαντήρα:
1 Παράμετρος [Heating support (HZU)]: Επιλογή "On" [→ Main

menu → Settings → ISM]

2 Παράμετρος [Main menu]: Επιλογή "Settings" [→ Ext. source
→ Config. ext. heat source → Backup heater BUH]

3 Παράμετρος [External power hot water]: Επιλογή μέγιστης
ισχύος του εφεδρικού θερμαντήρα [→ Main menu → Settings
→ Ext. source]

4 Παράμετρος [1 x hot water]: Επιλογή "On" [→ Main menu
→ User → 1x load]

Χωρίς ηλεκτρικό εφεδρικό θερμαντήρα:
1 Παράμετρος [Heating support (HZU)]: Επιλογή "On" [→ Main

menu → Settings → ISM]

2 Το νερό μπόιλερ πρέπει να θερμανθεί στην ελάχιστη
απαιτούμενη θερμοκρασία με έναν εξωτερικό θερμαντήρα.

5.3 Εξαέρωση υδραυλικού
συστήματος

1 Βεβαιωθείτε ότι το πώμα του αυτόματου εξαεριστήρα (θέση A)
είναι ανοικτό.

Εικ. 5-1 Αυτόματος εξαεριστήρας

2 Εφοδιάστε τη χειροκίνητη βαλβίδα εξαερισμού (θέση B) με
εύκαμπτο σωλήνα και απομακρύνετέ τον από τη συσκευή.
Ανοίξτε τη βαλβίδα μέχρι να μην διαφεύγει πλέον αέρας.

3 Εφοδιάστε τη δεύτερη χειροκίνητη βαλβίδα εξαέρωσης (θέση C)
με εύκαμπτο σωλήνα και ανοίξτε τη μέχρι να μην διαφεύγει
πλέον αέρας.

4 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξαερισμού (βλέπε οδηγίες
χειρισμού RoCon+ HP).

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας εξαερισμού, το σύστημα
ρύθμισης RoCon+ HP εκκινεί ένα σταθερά καθορισμένο πρόγραμμα
απορροής με λειτουργία Start-Stop του ενσωματωμένου
κυκλοφορητή θέρμανσης και διαφόρων θέσεων των
ενσωματωμένων στην εσωτερική μονάδα 3-οδικών βαλβίδων
εναλλαγής.

Ο αέρας που υπάρχει στο υδραυλικό σύστημα και στα συνδεδεμένα
κυκλώματα θέρμανσης μπορεί να διαφύγει κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας εξαέρωσης μέσω της αυτόματης βαλβίδας εξαέρωσης.

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.

5 Ελέγξτε την πίεση νερού και ενδεχ. συμπληρώστε νερό (βλέπε
Κεφ. 3.8.4).

6 Επαναλάβετε τη διαδικασία εξαερισμού, ελέγχου και
συμπλήρωσης μέχρι:

▪ να έχει εξαερωθεί πλήρως.

▪ να δημιουργηθεί επαρκής πίεση νερού.



5 Έναρξη λειτουργίας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

36
Daikin Altherma ETS(X/H)(B)-D

Αντλία θερμότητας (εσωτερική μονάδα) με ενσωματωμένο
συσσωρευτή θερμότητας

008.1448430_00 – 06/2019 – EL

Εικ. 5-2 Χειροκίνητες βαλβίδες εξαερισμού

5.4 Έλεγχος ελάχιστης ροής
Λειτουργία "Heating" 10 l/min
Λειτουργία "Cooling" 15 l/min
Λειτουργία "Defrost" 25 l/min

Πίν. 5-1 Απαιτούμενη ελάχιστη ροή

1 Με βάση τη ρύθμιση παραμέτρων του κυκλώματος θέρμανσης
εξακριβώστε ποια κυκλώματα θέρμανσης μπορούν να
συνδεθούν μέσω μηχανικών, ηλεκτρονικών ή άλλων βαλβίδων.

2 Κλείστε όλα τα κυκλώματα θέρμανσης που μπορούν να
κλείσουν (βλέπε βήμα 1).

3 Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας "Heating" [→ Main menu
→ Operating mode].

4 Ελέγξτε την παράμετρο πληροφοριών [Volume flow] [→ Main
menu → Information → Values]. Η τιμή που εμφανίζεται πρέπει
να είναι ίση ή μεγαλύτερη της τιμής για τη λειτουργία "Heating"
στο Πίν. 5-1.

5 Εάν η ροή είναι πολύ μικρή:

▪ Εξαερίστε το υδραυλικό σύστημα και τα κυκλώματα θέρμανσης.

▪ Ελέγξτε τη λειτουργία των μηχανισμών κίνησης των βαλβίδων,
ενδεχ. αντικαταστήστε το μηχανισμό κίνησης.

5.5 Εκκίνηση στεγνώματος δαπέδου
(μόνο εάν χρειάζεται)

Στο πρόγραμμα δαπέδου ρυθμίζεται η θερμοκρασία προσαγωγής
ύστερα από ένα προρυθμισμένο προφίλ διακυμάνσεων
θερμοκρασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δαπέδου,
την ενεργοποίησή του και την εκτέλεσή του ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης.

Μετά το πέρας του προγράμματος δαπέδου το σύστημα ρύθμισης
RoCon+ HP συνεχίζει να λειτουργεί στον προηγουμένως ρυθμισμένο
τρόπο λειτουργίας.
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5.6 Λίστα ελέγχου έναρξης λειτουργίας

Λίστα ελέγχου έναρξης λειτουργίας/Επιλέξτε τα μέτρα που έχουν εκτελεστεί Κεφάλαιο

1. Τροφοδότηση με τάση της εσωτερικής μονάδας και της εξωτερικής μονάδας
(αν υπάρχει)

Παρούσες οδηγίες Κεφ. 3.7

2. Καταχώριση "κωδικού τεχνικού" RoCon+ 4.5.1

3. Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας

[→ Configuration Wizard → Setting parameters]

[Hot water temperature target 1]

▪ Μην ορίζετε κάτω των 40 °C κατά τη θέση σε λειτουργία.
▪ Μην θέτετε ποτέ κάτω των 35 °C μετά τη θέση σε λειτουργία!

RoCon+ 5.2

4. Ενεργοποίηση λειτουργίας εξαερισμού RoCon+ 4.5.7

▪ Έλεγχος πίεσης νερού Παρούσες οδηγίες Κεφ. 5.3

▪ Έλεγχος ελάχιστης ροής Κεφ. 5.4

5. Ενεργοποίηση τρόπου λειτουργίας "Heating"

Τήρηση χρόνου αναμονής (έως και 5 min)

Σε χαμηλές θερμοκρασίες λαμβάνετε υπόψη το Κεφ. 5.2.

RoCon+ 4.1

6.

Η θέση σε λειτουργία τερματίζεται όταν στην οθόνη η θερμοκρασία WW 
εμφανίζεται ως πάνω από τους 40 °C.

7. [Screed drying] (όταν απαιτείται)

Στέγνωμα δαπέδου μόνο μετά την ολοκλήρωση της θέσης σε λειτουργία.
Ενεργοποίηση μόλις το μπόιλερ έχει θερμοκρασία τουλάχιστον 40 °C (δυνατό
και χωρίς εξωτερική μονάδα).

RoCon+ 4.5.7

5.7 Παράδοση στον χρήστη
Αφού ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία και η μονάδα λειτουργεί
σωστά, βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες έχουν κατανοήσει τα παρακάτω:

▪ Συμπληρώστε τις πραγματικές ρυθμίσεις στον πίνακα ρυθμίσεων
εγκαταστάτη (στο εγχειρίδιο λειτουργίας).

▪ Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει στη διάθεσή του το CD/DVD και
μια έντυπη έκδοση της τεκμηρίωσης και ζητήστε να τα φυλάξει για
μελλοντική αναφορά.

▪ Εξηγήστε στο χρήστη τον τρόπο σωστής λειτουργίας του
συστήματος και το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση
προβλημάτων.

▪ Δείξτε στο χρήστη ποιες εργασίες πρέπει να κάνει για τη
συντήρηση της μονάδας.

▪ Εξηγήστε στο χρήστη τις υποδείξεις εξοικονόμησης ενέργειας που
αναφέρονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
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6 Τεχνικά στοιχεία
Ένα τμήμα των τρεχόντων τεχνικών στοιχείων είναι διαθέσιμο στην
περιφερειακή ιστοσελίδα Daikin (προσβάσιμη δημόσια). Τα πλήρη
τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω του Business Portal της Daikin
(απαιτείται επαλήθευση ταυτότητας).

6.1 Στοιχεία στην πινακίδα τύπου

Εικ. 6-1 Πινακίδα τύπου
1 Τύπος συσκευής
2 Βάρος, κενό
3 Συνολικό βάρος, πλήρες
4 Μέγ. επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας PMS (θέρμανση)
5 Συνολική χωρητικότητα μπόιλερ
6 Μέγ. επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας Tmax
7 Απαίτηση θερμότητας σε κατάσταση αναμονής σε 24 ώρες

στους 60 °C (δοχείο μπόιλερ) Qst

8 Πίεση λειτουργίας νερού μπόιλερ pH2O
9 Ονομαστική χωρητικότητα πόσιμου νερού

10 Μέγ. πίεση λειτουργίας PMW (νερό χρήσης)
11 Ονομαστική τάση U
12 Τύπος προστασίας
13 Ηλεκτρ. κατανάλωση ισχύος elmax
14 Εφεδρικός θερμαντήρας (προαιρετικά)
15 Τύπος προστασίας εφεδρικού θερμαντήρα (προαιρετικά)
16 Ασφάλεια εφεδρικού θερμαντήρα (προαιρετικά)
17 Ισχύς/τροφοδοσία τάσης εφεδρικού θερμαντήρα

(προαιρετικά)
18 Αριθμός κατασκευαστή (για αναφορά προβλημάτων και

ερωτήσεων)
19 Ημερομηνία παραγωγής

6.2 Ροπές σύσφιξης

Εξάρτημα Μέγεθος
σπειρώματος

Ροπή
σύσφιξης σε

Nm
Αισθητήρας θερμοκρασίας Όλα Μέγ. 10
Υδραυλικές συνδέσεις αγωγών
(νερό)

1" 25 – 30

Εφεδρικός θερμαντήρας 1,5" Μέγ. 10 (με το
χέρι)

Πίν. 6-1 Ροπές σύσφιξης
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6.3 Διάγραμμα ηλεκτρικών συνδέσεων

Εικ. 6-2 Διάγραμμα ηλεκτρικών συνδέσεων
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Θέση Περιγραφή Θέση Περιγραφή
Εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας K1 Ρελέ 1 για εφεδρικό θερμαντήρα

Εσωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας K2 Ρελέ 2 για εφεδρικό θερμαντήρα

3UVB1 Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής (εσωτερικό κύκλωμα
καυστήρα)

K3 Ρελέ 3 για εφεδρικό θερμαντήρα

3UV DHW Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής (ζεστό νερό/θέρμανση) X1 Πλακέτα ακροδεκτών για σύνδεση με το ηλεκτρικό
δίκτυο εφεδρικού θερμαντήρα

A1P Πλακέτα κυκλώματος (βασικό σύστημα ρύθμισης της
αντλίας θερμότητας)

X3 Σύνδεση βύσματος εσωτερικής καλωδίωσης για J17
(RoCon BM2C)

X3A Σύνδεση βύσματος εσωτερικής καλωδίωσης (βύσμα
καλωδίωσης)

FLS Αισθητήρας ροής

X4A Σύνδεση βύσματος για αισθητήρα ροής FLS FS Ροοστάτης
X5A Σύνδεση βύσματος αισθητήρα θερμοκρασίας

προσαγωγής tV

HT/NT Επαφή μεταγωγής για σύνδεση χαμηλής χρέωσης
ηλεκτρικού δικτύου

X6A Σύνδεση βύσματος αισθητήρα θερμοκρασίας
προσαγωγής tV, BH

P Κυκλοφορητή θέρμανσης (στο εσωτερικό της μονάδας)

X9A Σύνδεση βύσματος αισθητήρα θερμοκρασίας μπόιλερ
tDHW1

PZ Κυκλοφορητής

X16A Σύνδεση βύσματος κυκλοφορητή θέρμανσης PWM Σύνδεση αντλίας (σήμα PWM)
X18A Σύνδεση βύσματος για J11 του RoCon BM2C RJ45 CAN Σύνδεση βύσματος (RoCon BM2C) εσωτερικής

καλωδίωσης (για RoCon+ B1)
X19A Σύνδεση βύσματος σε XAG1 RoCon+ B1 Πεδίο χειρισμού συστήματος ρύθμισης
X21A Σύνδεση βύσματος εσωτερικής καλωδίωσης (βύσμα

καλωδίωσης)
RoCon BM2C Πλακέτα κυκλώματος (σύστημα ρύθμισης βασικής

μονάδας)
X26A Σύνδεση βύσματος για TRA1 (230 V) J2 Σύνδεση βύσματος 3UVB1
X31A Σύνδεση βύσματος για TRA1 (12 V) J3 Σύνδεση βύσματος επαφών μεταγωγής AUX και

cooling output εξόδου κατάστασης
X45A Σύνδεση βύσματος ροοστάτη J5 Σύνδεση βύσματος αισθητήρα πίεσης
AUX Έξοδοι επαφών μεταγωγής (A-A1-A2) + (B-B1) J6 Σύνδεση βύσματος τάσης δικτύου
EKBUxx Εφεδρικός θερμαντήρας J8 Σύνδεση βύσματος EXT
DS Αισθητήρας πίεσης Σύνδεση βύσματος EBA
EBA Επαφές μεταγωγής για εξωτερική απαίτηση ανάγκης Σύνδεση βύσματος Smart Grid επαφών μεταγωγής

EVU
EXT Επαφή μεταγωγής για εξωτερική εναλλαγή τρόπου

λειτουργίας
Σύνδεση βύσματος HT/NT επαφής μεταγωγής EVU

F1 Ασφάλεια 250 V T 2 A (RoCon BM2C) J10 Σύνδεση βύσματος εσωτερικής καλωδίωσης X1A
SG Επαφή μεταγωγής για Smart Grid (έξυπνη σύνδεση με

το ηλεκτρικό δίκτυο)
J11 Σύνδεση βύσματος εσωτερικής καλωδίωσης για X18A

(A1P)
TRA1 Μετασχηματιστής J12 Σύνδεση βύσματος 3UV DHW
tA Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας J13 Σύνδεση βύσματος συστήματος διαύλου (π. χ. μονάδα

χώρου)
tDHW1 Αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ 1 (A1P) J14 Σύνδεση βύσματος βαλβίδας κυκλοφορίας PZ

tV Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής (A1P) J15 Σύνδεση βύσματος διακόπτη ισχύος
tV, BH Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής εφεδρικού

θερμαντήρα
J16 Σύνδεση βύσματος θερμοστάτη χώρου (EKRTR /

EKRTW)
EHS157068 Μονάδα μείκτη XAG1 Σύνδεση βύσματος εξωτερικής μονάδας αντλίας

θερμότητας
EHS157034 Μονάδα χώρου XBUH1 Σύνδεση βύσματος εφεδρικού θερμαντήρα (EKBUxx)
cooling output Κατάσταση εξόδου για τον τρόπο λειτουργίας "Cooling"

(σύνδεση συστήματος ρύθμισης θέρμανσης δαπέδου
cooling output)

X2M6 Ακροδέκτης καλωδίου σύνδεσης HPc-VK-1

RT EKRTW Θερμοστάτης χώρου () X2M7 Ακροδέκτης καλωδίου σύνδεσης HPc-VK-1
RT-E Δέκτης για ασύρματο θερμοστάτη χώρου (EKRTR) X11M Πλακέτα ακροδεκτών στο FWXV-ATV3
RTX-EHS Πλακέτα κυκλώματος (εφεδρικός θερμαντήρας)

Πίν. 6-2 Υπόμνημα για τα διαγράμματα συνδέσεων και εγκατάστασης
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6.4 Σχέδιο σωληνώσεων κυκλώματος ψυκτικού μέσου

Εικ. 6-3 Εξαρτήματα κυκλώματος αντλίας θερμότητας
a / R1T Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος
b / R2T Αισθητήρας θερμοκρασίας (έξοδος)
c / R3T Αισθητήρας θερμοκρασίας (αναρρόφηση)
d / R4T Αισθητήρας θερμοκρασίας (εναλλάκτης θερμότητας)

(κατανεμητής)
e / R5T Αισθητήρας θερμοκρασίας (εναλλάκτης θερμότητας στο

κέντρο)
f / R6T Αισθητήρας θερμοκρασίας (υγρό)
g / R7T Αισθητήρας θερμοκρασίας (περίβλημα συμπιεστή)
h / R8T Αισθητήρας θερμοκρασίας (σύνδεση συμπιεστή)
i / R9T Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου νερού

j / R10T Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου νερού
k / Y1E Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (κύρια)
l / Y3E Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (έγχυση)

m / Y1S Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (4-οδική βαλβίδα)
n / Y2S Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη θερμών αερίων)
o / Y3S Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη χαμηλής πίεσης)
p / Y4S Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη έγχυσης)

q Βιδωτή σύνδεση 1" M
r / E1 H HEX Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

s Βαλβίδα υπερπίεσης
t Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου
u Διακόπτης υψηλής πίεσης (5,6 MPa)
v Διακόπτης υψηλής πίεσης (4,17 MPa)

w / S1PL Διακόπτης χαμηλής πίεσης
x Αισθητήρας υψηλής πίεσης
y Προθερμαντήρας
z Κινητήρας ανεμιστήρα

aa Σιγαστήρας
ab Φίλτρο
ac Συμπιεστής
ad Βαλβίδα ασφαλείας
ae Τριχοειδής σωλήνας
af Ψύξη PCB
ag Θύρα σέρβις -5/16" - φωτεινό σήμα
ah Αποσυνδεδεμένος σωλήνας
ai Θέρμανση
aj Ψύξη

ak αέριο
al υγρό

am Είσοδος νερού (επιστροφή)

an Έξοδος νερού (προσαγωγή)
ao Μπόιλερ ζεστού νερού
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