INSTALLATIONSVEJLEDNING

AIRCONDITION

Du bedes læse denne installationsvejledning grundigt igennem, før du installerer
produktet.
Installationsarbejdet må kun udføres af autoriseret personale og i henhold til de
gældende, nationale regler på området.
Gem installationsvejledningen til fremtidig brug, efter du har læst den grundigt
igennem.
DANSK

Luft-til-vand varmepumpe

Oversættelse af den originale instruktion
For yderligere oplysninger, se venligst CD’en eller LG webstedet (www.lg.com).
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Sikkerhedsforanstaltninger

1. Sikkerhedsforanstaltninger
For at forhindre skade på brugeren eller på andre personer samt for at undgå materielle skader, skal følgende anvisninger følges.
n Sørg for at læse materialet igennem, før anlægget installeres.
n Vær opmærksom på nøje at overholde de specificerede advarsler, idet de omfatter vigtige elementer
relateret til sikkerheden.
n Forkert brug grundet manglende forståelse af instruktionerne vil forårsage ødelæggelse eller skader.
Alvoren af advarslerne er klassificeret af følgende indikationer.

ADVARSEL

Dette symbol angiver muligheden for død eller alvorlig skade som følge af ulykker med anlægget.

FORSIGTIG

Dette symbol angiver muligheden for personskade eller materielle skader.

n Betydningen af de symboler, der anvendes i denne vejledning, er angivet nedenfor.

Du må ikke gøre dette.
Husk at følge instruktionen.

ADVARSEL
n Installation
Til el-arbejdet, skal der
Anvend ikke defekt
eller undervurderet fejl- tages kontakt til forhandleren, sælgeren,
strømsafbryder (HPFIen kvalificeret elektrirelæ). Anvend dette
ker eller et autoriseret
apparat på et særskilt
servicecenter.
kredsløb.
• Der kan opstå fare for
• Der kan opstå fare for
brand eller elektrisk
brand eller elektrisk
stød.
stød.

• Der kan opstå fare for
brand eller elektrisk
stød.

Installer altid et
særskilt kredsløb med
specifik fejlstrømsafbryder (HPFI-relæ).
• Forkert ledningsføring
eller installation kan
forårsage brand eller
elektrisk stød.

• Der kan opstå fare for
brand eller elektrisk
stød.
Brug korrekt dimensioneret afbryder eller sikring.
• Der kan opstå fare for
brand eller elektrisk
stød.
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El-tavle og dækning af
kontrolboks skal installeres forsvarligt.

Forbind altid anlægget
til Jord.

Sikkerhedsforanstaltninger

Det strømførende kabel
må ikke ændres eller
forlænges.

• Der kan opstå fare for
brand eller elektrisk
stød.

Anlægget må ikke
For frostvæske, koninstalleres, afmonteres takt altid din forhandler
eller geninstalleres af
eller et autoriseret seruautoriserede personer vicecenter.
eller kunden selv.
• Der kan opstå fare for
• Frostvæsker er ofte giftige produkter.
brand, elektrisk stød, eksplosion eller tilskadekomst.

Ved installation skal du Installér ikke anlægget
kontakte din forhandler på et defekt installatieller et autoriseret ser- ons-stel/fundament.
vicecenter.
• Det kan forårsage ulyk• Der kan opstå fare for
ker og tilskadekomst
brand, elektrisk stød,
eksplosion eller tilskade- eller beskadigelse af
produktet.
komst.
Installér ikke vandrørssystemet som et åbensløjfe-system.

• Dette kan forårsage fejl
på anlægget.

Sørg for vedligehold af
området hvor anlægget
installeres så det ikke
forringes med tiden.
• Hvis stel eller fundament
kollapser, kan anlægget
falde ned blive beskadiget samt forårsage skade
på ejendom og personer.

Anvend vakuumpumpe eller Vær opmærksom på at
kontrollere tilslutnininerter med gas (nitrogen),
når der udføres tæthedstest gen af stik og samlineller systemet skal udluftes. ger efter endt vedligehold.
Komprimér ikke luft eller
oxygen og anvend ikke
brandfarlige gasser.
• Der kan i modsat fald
• Der kan opstå fare for
opstå skade på produkdødsfald, personskade,
tet.
brand eller eksplosion.

Vær opmærksom på ikke at få lækket kølemiddel på hænderne.
• Dette kan give forfrysninger.
n Betjening
Vær omhyggelig med at
Anbring ikke noget
Strømforsyningen må
sikre, at strømkablet ikke oven på strømkablet.
ikke tilsluttes eller
kan trækkes ud eller blive
afbrydes under drift.
beskadiget under drift.
• Der kan opstå fare for
• Der kan opstå fare for
• Der kan opstå fare for
brand eller elektrisk stød. brand eller elektrisk stød. brand eller elektrisk stød.
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Berør eller betjen ikke
anlægget med våde
hænder.
• Der kan opstå fare for
brand eller elektrisk
stød.
Opbevar eller anvend
ikke brandfarlige gasser eller andre brændbare stoffer i nærheden
af anlægget.
• Der kan opstå fare for
brand eller fejl på
anlægget.
Hvis der forekommer
mærkelige lyde, lugte
eller røg fra anlægget,
slå da anlægget fra på
kontakten, eller træk
strømkablet ud.
• Der kan opstå fare for
elektrisk stød eller
brand.

Tillad ikke at vand kan
Radiatorer eller andre
elektriske apparater må løbe ind til elektriske
dele.
ikke placeres i nærheden af strømkablet.
• Der kan opstå fare for
• Der kan opstå fare for
brand, fejl på anlægget
brand eller elektrisk
eller elektrisk stød.
stød.
Anvend ikke anlægget i
et lufttæt rum over længere tid.

• Dette kan beskadige
anlægget.

Stop anlægget og luk
vinduer under storm
eller orkan. Hvis det er
muligt, fjernes
anlægget fra vinduet,
før uvejret kommer.
• Der kan opstå fare for
brand, fejl på anlægget
eller elektrisk stød.

Ved udslip af brændbar
gas skal der, før
anlægget kan tændes
igen, slukkes for gassen og udluftes med
åbne vinduer.
• Der kan opstå fare for
eksplosion eller brand.

Undlad at åbne frontdækslet på anlægget
under drift. (Rør ikke
ved det elektrostatiske
filter, hvis anlægget er
udstyret med et
sådant.)
• Der kan opstå fare for
fysisk skade, elektrisk
stød eller fejl på
anlægget.
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Hvis der røres ved rør
Rør ikke køle- og vanRør ikke ved nogen
drør eller andre interne eller indvendige dele,
elektriske dele med
dele, mens anlægget er skal der anvendes
våde hænder. Der skal
være slukket for strøm- i drift eller umiddelbart beskyttelsesudstyr
eller der ventes til
efter anvendelse.
men til anlægget, før
anlægget er kølet af.
du berører de elektriske dele.
• Der kan opstå fare for
• Der kan opstå fare for
• Der kan opstå fare for
brandskader eller forfrys- forbrændinger, forfrysninelektrisk stød eller
ninger og tilskadekomst. ger eller personskade.
brand.

Sikkerhedsforanstaltninger

Tænd for strømmen 6
timer før anlægget startes.

Rør ikke ved de elektriske dele i 10 minutter
efter strømmen er slukket.

Det indvendige varmelegeme på dette produkt
kan fortsætte med at
virke under stop-tilstand.
Dette er forudset for at
beskytte anlægget.

• I modsat fald kan kom- • Der kan opstå fare for
pressoren blive beskadi- personskade og elektrisk
stød.
get.
Sørg omhyggeligt for,
Når anlægget er vådt
at der ikke hældes
(oversvømmet eller
nedsænket i vand), skal vand direkte ind i
du kontakte et autorise- anlægget.
ret servicecenter.
• Der kan opstå fare for
• Der kan opstå fare for
• Der kan opstå fare for
brand, elektrisk stød,
fysisk tilskadekomst eller brand eller elektrisk
eksplosion eller skade
stød.
brandsår.
på anlægget.
Pas på! Visse dele af
styreboksen kan blive
varme.

Udluft anlægget fra tid
til anden, hvis det
anvendes i nærheden
af et komfur eller lignende.
• Der kan opstå fare for
brand eller elektrisk
stød.
Ved installation skal du
kontakte din forhandler
eller et autoriseret servicecenter.
• Der kan opstå fare for
brand, elektrisk stød,
eksplosion eller tilskadekomst.

6 Luft-til-vand varmepumpe

Slå strømmen fra på
hovedkontakten, når
der udføres rengøring
eller vedligehold af
anlægget.
• Der kan opstå fare for
elektrisk stød.

Hvis anlægget ikke bruges over en længere periode, anbefaler vi på det
kraftigste ikke at afbryde
strømmen til anlægget.
• Der kan opstå risiko for,
at vandet fryser.

Sørg omhyggeligt for,
at ingen kan træde op
på eller falde ned på
anlægget.
• Dette kan resultere i personskade og beskadigelse af anlægget.

Sikkerhedsforanstaltninger

FORSIGTIG
n Installation
Hold apparatet vandret Vær to eller flere persoKontrollér altid for
ner om at løfte og
lækage af gas fra køle- under installation.
transportere anlægget.
elementet efter installation eller reparation af
anlægget.
• Undgå personskader
• Lavt niveau af gas på
• Dette er for at undgå
under transport.
køleelementet kan forår- vibrationer eller lækage.
sage fejl på anlægget.
n Betjening
Træd ikke op på eller
Brug en blød klud til
Anvend ikke anlægget
placer genstande på
rengøring. Brug ikke
til andet end det tilsiganlægget.
skrappe rengøringstede formål, såsom
køling til opbevaring af midler, opløsningsmidfødevarer, kunstværker ler og lignende til
rengøring.
el.lign.
• Der kan opstå fare for
• Der kan opstå fare for
• Der kan opstå fare for
personskade og fejl på
brand, elektrisk stød
skader eller tab af ejenanlægget.
eller beskadigelse af
dom.
anlæggets plastdele.
Brug en fast skammel eller en stige,
når anlægget rengøres eller vedligeholdes.

• Vær forsigtig og undgå personskader.
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Undlad at aktivere afbryderen eller
tænde for strømmen, hvis frontpanelet, kabinettet, det øverste dæksel
eller dækslet på kontrolboksen er
fjernet eller åbnet.
• I modsat fald kan det medføre brand,
elektrisk stød, eksplodion eller dødsfald.

Installationdele

2. Installationsdele
Kontrollér, før installationen, at alle anlæggets dele forefindes i kassen med anlægget.
Del

Billede

Antal
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS

INSTALLATION MANUAL

AIR
CONDITIONER

DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Installationsvejledning

1

ČEŠTINA
POLSKI

Air-to-Water Heat Pump

NEDERLANDS

Please read this installation manual completely before installing the product.
Installation work must be performed in accordance with the national wiring
standards by authorized personnel only.
Please retain this installation manual for future reference after reading it
thoroughly.

Original instruction

LIMBA ROMÂNĂ

www.lg.com
P/NO : MFL68026603

ENGLISH
FRANÇAIS
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
PORTUGUÊS

OWNER’S MANUAL

Instruktionsbog

AIR
CONDITIONER

1

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future
reference.
Air-to-Water Heat Pump (For High Temperature)

www.lg.com
P/NO : MFL67212706

Fjernbetjening

1

Kabel

1
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Generelle oplysninger

3. Generelle oplysninger
Med avanceret inverter teknologi,
er velegnet til applikationer som gulvvarme, gulvvarme køling og varmt vand generation. På grænseflade til diverse tilbehør brugeren kan tilpasse rækken af isættelse.
I dette kapitel vil generelle oplysninger om
præsenteres for at identificere installationen.
Inden du begynder installationen, skal du læse dette kapitel grundigt og finde nyttige oplysninger om
installationen.

Model Information
Model navn og relaterede oplysninger
Kapacitet
Enhed

Strøm kilde (Enhed)

Kabinet

4.99

220-240 V~ 50 Hz

UN4

7.00

7.00

220-240 V~ 50 Hz

UN4

9.00

9.00

220-240 V~ 50 Hz

UN4

AHBW126A0

12.00

14.50

220-240 V~ 50 Hz

UN3

AHBW146A0

14.00

15.50

220-240 V~ 50 Hz

UN3

AHBW166A0

16.00

16.10

220-240 V~ 50 Hz

UN3

AHBW128A0

12.00

14.50

380·415 V ~50 Hz

UN3

AHBW148A0

14.00

15.50

380·415 V ~50 Hz

UN3

AHBW168A0

16.00

16.10

380·415 V ~50 Hz

UN3

Varme (kW)*

Køling (kW)**

AHBW056A0

4.99

AHBW076A0
AHBW096A0

* : Testet under Eurovent Varme betingelser (indløb af vandtemperatur 30°C' 35°C ved udendørs
omgivelsestemperatur 7 °C DB/ 6 °C WB)
** : Testet under Eurovent køling betingelser (indløb af vandtemperatur 23°C ' 18°C ved udendørs
omgivende temperatur 36 °C DB/ 24 °C WB)

DANSK
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Komponenter
AHBW056A0/AHBW076A0/AHBW096A0
5

A

B
4
10
6

7
9

3

8

A

11

1

B

2

12

Beskrivelse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Navn
Indsætning af vandrør
Efterladt vandrør
Si
Elektronisk varmelegeme
Styreboks
Plade varmeveksler
Vandpumpe
Tryk sporvidde
Sikkerhedsventil
Ekspansionsbeholder
Hoved PCB-samling (Omformer)
Hoved PCB-samling (Varmer)
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Bemærkninger
PT 25.4mm (Hun type)
PT 25.4mm (Hun type)
Filtrering og stabling partikler inde i cirkulerende vand
Forudsat ekstra varmekapacitet til vandkredsløbet
PCB og klemrækker
Varmeveksling mellem kølemidlet og vand
Cirkulende vand
Indikerer cirkulerende vandtryk
Åbne ved vandtryk på 3 bar
Beskyttelse komponenter fra vandtryk
Dette PCB styrer cyklus dele af enheden
Denne PCB styrer driften af enheden

Generelle oplysninger

AHBW126A0/AHBW146A0/AHBW166A0

A

B
5

7
10
4
6

8
3
1

9

A

11

B

2

12

Beskrivelse
Navn
Indsætning af vandrør
Efterladt vandrør
Si
Elektronisk varmelegeme
Styreboks
Plade varmeveksler
Vandpumpe
Tryk sporvidde
Sikkerhedsventil
Ekspansionsbeholder
Hoved PCB-samling (Omformer)
Hoved PCB-samling (Varmer)

Bemærkninger
PT 25.4mm (Hun type)
PT 25.4mm (Hun type)
Filtrering og stabling partikler inde i cirkulerende vand
Forudsat ekstra varmekapacitet til vandkredsløbet
PCB og klemrækker
Varmeveksling mellem kølemidlet og vand
Cirkulende vand
Indikerer cirkulerende vandtryk
Åbne ved vandtryk på 3 bar
Beskyttelse komponenter fra vandtryk
Dette PCB styrer cyklus dele af enheden
Denne PCB styrer driften af enheden
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Generelle oplysninger

AHBW128A0/AHBW148A0/AHBW168A0

A

B
5

7
10
4
6

8
3
1

9

A

11

B

2

12

Beskrivelse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Navn
Indsætning af vandrør
Efterladt vandrør
Si
Elektronisk varmelegeme
Styreboks
Plade varmeveksler
Vandpumpe
Tryk sporvidde
Sikkerhedsventil
Ekspansionsbeholder
Hoved PCB-samling (Omformer)
Hoved PCB-samling (Varmer)
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Bemærkninger
PT 25.4mm (Hun type)
PT 25.4mm (Hun type)
Filtrering og stabling partikler inde i cirkulerende vand
Forudsat ekstra varmekapacitet til vandkredsløbet
PCB og klemrækker
Varmeveksling mellem kølemidlet og vand
Cirkulende vand
Indikerer cirkulerende vandtryk
Åbne ved vandtryk på 3 bar
Beskyttelse komponenter fra vandtryk
Dette PCB styrer cyklus dele af enheden
Denne PCB styrer driften af enheden

Generelle oplysninger

Tilbehør
Anvendelsesområdet for
behør.

kan ændres ved at sammensætte anlægget med forskelligt til-

Dette tilbehør er klassificeret som "Tilbehør" og "tredjeparts-tilbehør" i henhold til producenten. Tilbehør stammer fra fra LG Electronics, tredjepartstilbehør fra relaterede producenter.

Tilbehør understøttet af LG Electronics
Del

Formål

Model

Kit til vandtank.

Anvendes med vandtank

PHLTB

Luftføler til fjernsensor

Anvendes til kontrol af
lufttemperatur

PQRSTA0

Tørkontakt

Anvendes til at modtage eksternt tænd- og
sluk-signal

PQDSA

Anvendes til at generere og lagre varmt
brugsvand

PHS02060310: 200 liter, enkel varmeflade, 230 V~ 50 Hz 3 kW
El-varme
PHS02060320: 200 liter, dobbelt varmeflade, 230 V ~ 50 Hz 3 kW
El-varme
PHS03060310: 300 liter, enkel varmeflade, 230 V~ 50 Hz 3 kW
El-varme
PHS03060320: 300 liter, dobbelt varmeflade, 230 V ~ 50 Hz 3 kW
El-varme

Sanitærvandtank

DANSK
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Tilbehør leveret af tredjepart
Emne

Formål

Specifikation

Termostat

Kontrol af lufttemperatur

Varme- type (230 V ~)
Køling / opvarmning type (230 V ~
med funktionsvalg kontakt)

3-vejs ventil og aktuator

For at styre vandgennemstrømningen til varmt brugsvand eller gulvvarme

3 lednings, SPDT (Single Pole
Double Throw) type, 230 V~

2-vejs ventil og aktuator

For at styre vandgennemstrømnin- 2 lednings, NO (Normal Open) eller
gen for Fan Coil Enhed
NC (Normal Closed) type 230 V~

Solvarmeanlæg

For at generere supplerende varme
energi til vandtank
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Installation

4. Installation
Transport af enheden
• Når du bærer suspenderede enhed, passerer reb mellem benene af bundpladen under enheden.
• Løft altid apparatet med reb fastgjort på fire punkter, så virkningen ikke er anvendt på enheden.
• Fastgør reb til enheden i en vinkel Ⓐ på 40 ° eller mindre.
• Brug kun tilbehør og dele, som er af en udpeget specifikationen, når du installerer.

Sub-linen

Låsning point for
transport reb

40º eller mindre

Udblæsningsrist

indtag hul
hjørne
Håndtag

Gaffelklift

Installationsvejledning 15
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Hold altid apparatet ved hjørnerne, som holder
det ved siden indtagelse huller på kabinettet
kan få dem til at deformere.

Installation

FORSIGTIG
Vær forsigtig, når anlægget bæres.
- Lad ikke én mand bære anlægget, hvis det vejer over 20 kg (44,1 lbs).
- PP-bånd bruges til at pakke produkter. Benyt ikke PP-båndene til transport, da det kan være farligt.
- Rør ikke varmevekslens finner med hænderne uden beskyttelse. Der er risiko for at skære sig.
- Fjern plastikposen fra pakken og bortskaf den, så børn ikke kan lege med den. Emballagen kan
ved leg medføre kvælning med døden til følge.
- Sørg for, når anlægget bæres, at det er støttet på fire punkter. Transport og løft af anlægget med
3-punktsstøtte kan gøre transporten ustabil og resultere i et fald.

Valg af den bedste placering for anlægget
1. Vælg en placering til installation af anlægget, som opfylder følgende betingelser:
• Ingen direkte varmestråling fra andre varmekilder
• Ingen mulighed for at irritere naboer pga. støj fra anlægget
• Ingen eksponering for stærk vind
• Placeringen skal tage høje for styrken af de elementer der skal bære vægten af anlægget
• Bemærk, at væske strømmer ind og ud af anlægget, når dette er i funktion
• Der skal være luftpassage omkring anlægget og plads til servicearbejde. Se følgende
• På grund af brandfare må anlægget ikke installeres i rum med luftindtag, og hvor der er risiko for udslip af brændbare gasser.
• Undgå installation på steder, hvor der ofte anvendes syre eller svovlholdige produkter og
spray.
• Anlægget må ikke anvendes under forhold hvor der anvendes olie, damp eller svovlsyreholdige gasser.
• Det anbefales, at anlægget hegnes ind for at forhindre eventuelle dyr eller personer får
adgang til anlægget.
• Hvis anlægget skal installeres, hvor der falder meget sne, skal følgende anvisninger følges.
- Gør fundamentet så højt som muligt.
- Monter en snebeskyttelseshætte.
2. Vælg en placering, hvor der tages hensyn til følgende betingelser for at undgå at skulle
udføre optøning af anlægget.
• Hvis anlægget skal installeres i et område med høj luftfugtighed (ved hav, kyst, sø osv.), bør
anlægget placeres på et sted med god ventilation og med rigeligt solskin.
(F.eks.) på taget, hvor der er mest sol.
• Varmeydelsen og anlæggets opvarmningstid vil blive reduceret om vinteren, når anlægget
installeres under følgende omstændigheder:
- Placering i skygge og med snæver plads
- Placering, hvor der kommer meget fugt fra andre etager.
- Placering i fugtigt miljø generelt.
- Placering på et sted med rigelig ventilation.
Det anbefales at installere anlægget på et sted med rigeligt solskin.
- Placering, hvor der samler sig vand på grund af ujævnheder
3. Når anlægget installeres på et sted, hvor det konstant udsættes for stærk vind, f.eks. ved
kyster eller på en høj bygning, skal ventilationens normale drift sikres ved hjælp af en kanal
eller et vindskjold.
• Installer anlægget, så udledningen vender ind mod væggen af bygningen.
Hold en afstand på 300 mm eller mere mellem anlægget og væggen.
• Anlægget installeres under hensyn til vindretningen i den periode af året, hvor anlægget
anvendes. Udledningen skal foregå vinkelret på vindretningen.
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Betingelser for installationen
DANSK

Generelle betragtninger
• Hvis der bygges tag over anlægget for at forhindre at anlægget bliver udsat for direkte sollys eller regn, bør der tages højde for, at varmestrålingen fra varmeveksleren ikke begrænses.
• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads – som
indikeret med pile – foran, bagved og på siden
af anlægget.
• Placer ikke dyr eller planter hvor den varme luft
strømmer ud.
• Tag vægten af anlægget i betragtning, og vælg
et sted, hvor støj og vibrationer er minimale.
• Vælg et sted, der tilgodeser, at den varme luft
og støj fra anlægget ikke forstyrrer naboerne.
• Overfladen på basen/jorden eller strukturen til
anlægget, skal være stærk nok til at kunne
bære vægten af anlægget.

So

lta

g

Mere end
300 mm

H
for egn
hin elle
dri r
ng
er

*Minimum
300mm
* Minimum
300 mm
Mere end 600 mm
Mere end 700 mm

*: Der skal sikres plads til at installere afspærringsventil og si.
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Installation ved havet
FORSIGTIG
1. Anlægget bør ikke installeres på steder, hvor der produceres korrosive gasser, såsom sur eller basisk gas.
2. Anlægget må ikke installeres, hvor det kan blive udsat for direkte havvind (saltholdig vind). Det
kan resultere i korrosion af anlægget. Korrosion, især på kondensator og finner til fordampning,
kan forårsage fejl i anlægget eller nedsat ydeevne.
3. Hvis anlægget installeres tæt ved havet, bør det ikke udsættes for direkte saltholdig vind fra havet.
I et sådant tilfælde vil der være behov for yderligere antikorrosionsbehandling af varmeveksleren.

Valg af placering
1) Hvis anlægget installeres tæt ved havet, bør det ikke udsættes for direkte saltholdig vind fra havet.
Anlægget bør installeres modsat havets vindretning.

Havluft

Sea wind

2) Hvis anlægget installeres tæt ved havet, bør der etableres en afskærmning, så anlægget ikke
udsættes for for saltholdig vind fra havet.
- Afskærmningen bør være af et resistent materiale,
Vindafskærmning
såsom beton, der effektivt afskærmer havluften.
- Højden og bredden bør være mere end 150 % af
anlægget.
Havluft
- For at sikre god luftcirkulation bør afstanden mellem anlægget og afskærmningen være mere end
700 mm
3) Vælg et veldrænet sted.
1. Hvis ovenstående anbefalinger vedrørende installation ved havet ikke kan imødekommes,
skal du kontakte leverandøren for yderligere korrosionshindrende behandling.
2. Der bør udføres periodisk rengøring af varmeveksleren med vand for at fjerne støv og saltpartikler (mere end én gang om året).

Sæsonbestemt vind og forholdsregler i vinterhalvåret
• I områder med meget snefald eller i områder med ekstreme kuldegrader i vinterhalvåret kræves der særlige forholdsregler, så apparatet kan fungere korrekt.
• Der skal klargøres til vinterhalvårets vind og sne også i andre områder.
• Der bør installeres en sug-og ventilationskanal for at undgå, at sne eller regn trænger ind.
• Anlægget bør installeres, så det ikke kommer i direkte kontakt med nedfalden sne. Hvis sneen hober sig op og
fryser fast omkring indsuget, vil systemet ikke fungere korrekt. Hvis anlægget installeres i områder med snedække, skal snehætte anvendes.
• Hvis anlægget skal installeres, hvor der falder meget sne, skal basen beregnes i en sådan højde, at anlægget
monteres 500 mm over den maksimale forventede snehøjde (årligt gennemsnitligt nedbør).
• Hvis der ophobes sne på anlægget på mere end 100 mm, skal dette altid fjernes ved drift.
1. H-rammens højde skal være mere end 2 gange så høj som snehøjden, og bredden må ikke overstige bredden af anlægget. (Hvis bredden af rammen er bredere end anlægget, er der risiko for at sneen ophobes.)
2. Anlægget må ikke installeres med luftindtag og udblæsning i vindretningen.
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Installationens fundament
• Kontrollér, at fundamentet for anlæggets placering er stabilt og jævnt for at undgå vibrationer og støj på anlægget.
• Anlægget fastgøres forsvarligt ved hjælp af fundamentsbolte. (Forbered 4 sæt M12-fundamentsbolte, møtrikker og skiver, som er tilgængelige på markedet.)
• Det anbefales at skrue fundamentsboltene i, indtil disse er 20 mm over fundamentets
overflade.

361

1012

Fjederskive
Ramme

Møtrik

Vibrationsdæmpende materialer
Betonsokkel

Fire bolte, 3
trådkamme

200

200

100

75

75

H-bjælke

[Anlæg: mm]

Anvendelse af fundamentsbolten

ADVARSEL

DANSK

• Sørg for at fjerne Palle (Træ support) i bunden af enheden base panel, før fastsættelse
af bolten. Det kan forårsage ustabile tilstand
af enheden afregning, og kan forårsage frysning af varmeveksleren og resulterer i unormal drift.
• Sørg for at fjerne pallen (Træ Support) i bunden af enheden, før svejsning. Ved ikke at
fjerne pallen (Træ Support) forårsager fare for
brand under svejsning.

Pallen (Træ Support)
- fjern før installation
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Installationseksempler
FORSIGTIG
Hvis anlægget er installeret med eksisterende kedel, bør kedlen og
ikke anvendes
sammen. Hvis temperaturen på indgangsvandet til
er over 55 °C, vil systemet stoppe
driften for at undgå mekanisk beskadigelse af anlægget. For detaljeret elektrisk ledningsføring og
føring af vandrør, tages kontakt til autoriseret installatør.
Eksempler fra installationen er anvist. Da disse eksempler er konceptuelle, bør installationen optimeres i forhold til installationens faktiske forhold.

EKSEMPEL 1: Tilslutning af varmeafgivere for opvarmning
(Gulvvarmesystem, Fan-coil-enhed og radiator)
A
Udendørs

Indendørs
R
T

Ventilator spole enhed Gulvvarme sløjfe

Bemærk:

Radiator

• Rumtermostat
- Type af termostat og specifikationer der skal overholdes kapitel 5 i installation manualen.
• 2-vejs ventil
- Det er vigtigt at installere 2-vejs ventil for at forhindre dug kondens på gulvet og køleren, under
køling.
- Type af 2-vejs ventil og specifikationer skal overholdes kapitel 5 af installationen manualen.
- 2-vejs ventilen skal installeres i udbudssiden af solfangeren.
• By-pass ventil
- For at sikre nok vandmængde bør by-pass ventil installeres på kollektoren.
- By-pass ventil bør sikre minimal vandgennemstrømning i alle tilfælder. Minimum vandmængde er
beskrevet i vandpumpens egenskaber kurve.
Rumtermostat (field forsyning)
2-vejs ventil (felt forsyning)
S

Si (Mesh:1 mm x 1 mm)
By-pass ventil (felt forsyning)
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Omløbsventil (ekstraudstyr)
R

Fjernbetjening

A

Luftskrue
Afspærringsventil
(felt forsyning)

Installation

EKSEMPEL 2: Tilslutning af brugsvandtank
(Gulvvarmesystem, Fan-coil-enhed og Radiator)
A
Udendørs

Indendørs
R
T

Fan-coil-enhed Gulvvarmesystem

Radiator

Varmt vand
Sanitærvandtank

Postevand

Bemærk:
• Sanitærvandtank
- Bør være udstyret med internt elektrisk varmelegme for generering af tilstrækkelig varmeenergi i
meget kolde perioder.
• 3-vejs ventil
- Se kapitel 5 i installationsmanualen for 3-vejs ventil-type og specifikationer der skal overholdes.

A

Luftskrue
Rumtermostat (Felt forsyning)

By-pass ventil (Felt forsyning)
3-vejs ventil (Felt forsyning)

R

Fjernbetjening
Afspærringsventil
(Felt forsyning)

2-vej ventil (Felt forsyning)

DANSK
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EKSEMPEL 3: Tilslutning af solvarmeanlæg
Udendørs

Indendørs
R
T

Solvarmekilde
Varmt vand

Fan-coil-enhed Gulvvarmesystem

Radiator

Sanitærvandtank

Postevand

Bemærk:
• Sanitærvandtank
- Bør være udstyret med ekstra indirekte varmeveksler for at udnytte varmeenergien fra solvarmeanlægget.
• Pumpe
- Maksimalt strømforbrug for pumpen skal være mindre end 0,25 kW.

Pumpe (Felt forsyning)
Rumtermostat (Felt forsyning)
2-vejs ventil (Felt forsyning)
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By-pass ventil (Felt forsyning)
3-vejs ventil
(Felt forsyning) Fjernbetjening

R

Fjernbetjening
Afspærringsventil
(felt forsyning)
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Tilslutning af vandrør og vandkredsløb
Generelle betragtninger
Før arbejdet på vandkredsløbet påbegyndes, bør følgende retningslinjer tages i betragtning.
• Der skal sikres plads til serviceeftersyn.
• Vandrør og forbindelser bør rengøres med vand.
• Der skal beregnes plads til installation af ekstern vandpumpe, hvis den interne vandpumpe ikke
har tilstrækkelig kapacitet til installationen.
• Slå aldrig strømmen til, mens der hældes vand på.

Tilslutning af vandrør og vandkredsløb
Definitionen af begreberne vises nedenfror:
• Vandrør: Installationsrør hvor vandet flyder inde i røret.
• Tilslutning af vandkredsløb: Forbindelsen mellem anlægget og vandrør eller mellem indbyrdes
vandrør. Tilslutning af ventiler eller knæk findes f.eks under denne kategori.
Konfiguration af vandkredsløbet er vist i kapitel 4 "Installationseksempler”. Alle tilslutninger skal følge
det viste diagram.
Når du installerer vandrøret, bør følgende overvejes:
• Mens du indsætter eller sætter vandrør, luk enden af røret med rør cap for at undgå støv ind.
• Ved skæring eller svejsning af røret, skal du altid være forsigtig med, at den indre del af røret
ikke er defekt. For eksempel at der er ingen svejsninger eller ingen grater fundet inde i røret.
• Dræn rørsystem bør gives i tilfælde af spildevandsudledning fordelt af driften af sikkerhedsventil.
I denne situation kan der skete, at det indre tryk er over 3,0 bar og vand inde i enheden, vil blive
udledt til afløbsslangen.
• Rørfittings (f.eks L-formet albue, T-form tee, diameter reduktionsgear, osv.) skal spændes kraftigt for at være fri for vandlækage.
• Forbundne sektioner bør være lækage-bevis behandling ved at anvende tefron tape bør gummibøsning, fugemasse løsning, etc.
• Passende værktøj og værktøj metoder anvendes for at forhindre mekanisk brud af forbindelserne.
• Driftstiden for ventil (f.eks 3-vejs ventil eller 2-vejs ventil) bør ikke være mindre end 90 sekunder.
• Mens vandforsyning bør pres for at levere vand være cirka 2,0 bar.
• Røret er isoleret for at forhindre varmetab til omgivelserne for at forhindre dug generation på
overfladen af røret i køledrift.

DANSK
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Når vandrørene er tilsluttet.
Det skal spændes møtrikken med to skruenøgle.
Ellers kan røret deformeres.

Vand ud

Union
Vand i

ADVARSEL
Kondensvand på gulvet
Under afkøling operation, er det meget vigtigt at holde vandtemperaturen højere end 16°C.
Ellers kan kondenserende blive skete på gulvet.
Hvis gulvet er i fugtige omgivelser, skal du ikke forlade vandtemperaturen under 18°C.
Kondensvand på radiatoren
Ved køling operation, kan koldt vand ikke strømme til radiatoren. Ved koldt vand ind til radiatoren,
kan dug dannes på overfladen af radiatoren.
Kloakering behandling
Under afkøling drift, kan kondenseret dug falde ned til bunden af enheden. I dette tilfælde, forberede dræning behandling (for eksempel fartøj at indeholde kondenseret dug) for at undgå vanddråber.
Isolering af vandrør
Formål med at isolere vandrørene er:
At undgå varmetab til udendørs omgivelser.
For at forhindre dug generation på overfladen af røret i køledrift
At undgå, at rørene sprænger på grund af frost om vinteren.
※ Det udvendige vandrør mellem anlægget og bygningen skal isoleres.

Lukkeventil
- Lukkeventil bruges til at forbinde vandrør til enheden.
- Spænd flare møtrikken med to fastnøgler. (Tjek lækagen af forbindelsen.)

Vand volumen og pumpekapacitet
Vandpumpen er tre hastighedsindstillelige (Maximum / Medium / minimum), så det kan være nødvendigt at ændre standard vandpumpe hast i tilfælde af støj ved vandgennemstrømning. I de fleste
tilfælde er det imidlertid kraftigt anbefales at sætte hastighed som Maximum.

BEMÆRK
Vand pumpehastighed
For at sikre nok vand gennemførsel, skal du ikke indstille vandpumpe hastighed som "Min."
Det kan føre uventet strømningshastighed fejl CH14.
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Produkt opvarmning kapacitet:
5kw

Δp-v (variabel)

Hastighed I, II, III

H/m

p/kPa

Wilo-Yonos PARA RS
15/6, 20/6, 25/6, 30/6

H/m
6

50

5

4

40

4

3

30

3

20

2

1~230 V - Rp½, Rp¾, Rp 1, Rp 1¼

5

p/kPa

Wilo-Yonos PARA RS
15/6, 20/6, 25/6, 30/6

4350 1/min

60

6

1~230 V - Rp½, Rp¾, Rp 1, Rp 1¼

60

50

Δ
v
p40
3060 1/min

m
ax
.
2

1

10

1

0

0

0

30

20
2180 1/min

II

0,5

0
0

1,0

1,5

0,2

2,0

0,4

2

2,5

4

6

0,8

8

10
max.

P1/W
40

4m

5m

6m

30

3,0 Q/m³/ h

0,6

0

Q/Igpm

0
P1/W

1,0

1,5

0,2

2,0

0,4

2

3,0 Q/m³/ h

2,5

0,6

4

6

0,8

8

Q/l/s
Q/Igpm
max.

10

30
20

10

10

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0

3,0 Q/m³/ h

Tolerancer for hver kurve ifølge EN 1151-1:2006

Produkt opvarmning kapacitet: 7,
9kw

0,5

40

20

0

0
0

Q/l/s

2m

3m

10

I

800 1/min

0

III

3060

0

1 /min

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0 Q/m³/ h

2,5

Tolerancer for hver kurve ifølge EN 1151-1:2006

Δp-v (variabel)

Hastighed I, II, III

H/m

p/kPa

Wilo-Yonos PARA RS
15/7.0, 25/7.0, 30/7.0

H/m 4660 1/min

p/kPa

Wilo-Yonos PARA RS
15/7.0, 25/7.0, 30/7.0

70

70

7

60

6

60

50

5 3400 1/min

50

40

4

30

3

2

20

2

1

10

1

0

0

7

1~230 V - Rp½, Rp 1, Rp 1¼

6

Δp
5

-v

4

40

ma

ma
x.

3

1~230 V - Rp½, Rp 1, Rp 1¼

x.

30

2390 1/min
20
10
800 1/min
0
0

0,5

0
0
P1/W

1,0
0,2

2

1,5

2,0

0,4
4

3,0 Q/m³/ h

2,5

0,6
6

0,8

8

10

0
0

Q/l/s

0,5

0

Q/Igpm

0

1,0

1,5

0,2
2

2,0

0,4
4

0,6
6

0,8

8

10

Q/l/s
Q/Igpm

P1/W
max.

max.
40

40

20

20

0
0

Produkt opvarmning kapacitet: 12,
14, 16kw

3,0 Q/m³/ h

2,5

0,5

1,0

1,5

Δp-konstant

2,0

2,5

3,0 Q/m³/ h

0

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0 Q/m³/ h

Δp-variabel
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maksimum: high speed indstilling mellem: lav hastighed indstilling
Advarsel: Valg af en vandmængde uden kurverne kan forårsage skade på eller funktionsfejl på enheden.
: Operation af cutoff rækkevidde
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Vandkvalitet
Vandkvaliteten skal overholde EN 98/83 EU-direktiver. Krav vedrørende kemiske stoffer følger dette
skema. Yderligere krav vedrørende vandkvalitet kan findes i EU-direktiverne EN 98/83.
Parameter
Akrylamid
Antimon
Arsenik
Benzen
Benzo(a)pyren
Bor
Bromat
Kadmium
Krom
Kobber
Cyanid
1,2-dichlorethan
Epichlorhydrin

Værdi
0.10 μg/l
5.0 μg/l
10 μg/l
1.0 μg/l
0.010 μg/l
1.0 mg/l
10 μg/l
5.0 μg/l
50 μg/l
2.0 mg/l
50 μg/l
3.0 μg/l
0.10 μg/l

Parameter
Flour
Bly
Kviksølv
Nikkel
Nitrat
Nitrit
Pesticider
Pesticider – i alt
Polycykliske, aromatiske kulbrinter
Selen
Tetrachlorethen og Triklorethylen
Trihalmethaner – i alt
Vinylklorid

Værdi
1.5 mg/l
10 μg/l
1.0 μg/l
20 μg/l
50 mg/l
0.50 mg/l
0.10 μg/l
0.50 μg/l
0.10 μg/l
10 μg/l
10 μg/l
100 μg/l
0.50 μg/l

FORSIGTIG
• Hvis anlægget installeres med eksisterende hydraulisk vandsløjfe, er det vigtigt at rengøre de hydrauliske rør for at fjerne slam og sten.
• For at forebygge nedsættelse af anlæggets ydeevne er det meget vigtigt at installere et slamfilter.
• Kemisk behandling til forebyggelse af rust bør udføres af installatøren.

Frostsikring
I områder hvor temperaturen på det indgående vand falder til under 0°C, skal vandrør beskyttes ved
hjælp af godkendt frostvæske. Rådfør dig med din AWHP-enhedsleverandør for lokalt godkendte
løsninger i dit område. Beregn den omtrentlige mængde vand i systemet (undtagen AWHP-enheden). Læg seks liter til den samlede mængde svarende til vandet i AWHP anlægget.
Blandingsforhold for frostvæske

Frostvæsketype
0°C

-5°C

-10°C

-15°C

-20°C

-25°C

Ethylenglycol

0%

12%

20%

30%

-

-

Propylenglycol

0%

17%

25%

33%

-

-

Methanol

0%

6%

12%

16%

24%

30%

FORSIGTIG
1. Anvend kun én af ovenfor anførte frostvæsker.
2. Hvis der anvendes frostvæske, kan der opleves trykfald og nedsat ydeevne i systemet.
3. Hvis frostbeskyttelsesmidler anvendes, kan der forekomme tæring. Tilsæt derfor korrosionsinhibitor.
4. Kontrollér venligst koncentrationen af frostsikringen periodisk for at opretholde den korrekte
koncentration.
5. Når frostvæske anvendes (under installation eller drift), sørg da for at sikre, at frostvæsken ikke
berøres.
6. Sørg for at overholde alle nationale love og forordninger vedrørende anvendelse af frostvæske.
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Vand volumen og tryk ekspansionsbeholder.
Ekspansionsbeholder skal installeres i vandkredsløbet for at beskytte komponenter mod vandtryk.
- Minimum total vandmængde er 20 liter. (I særlige tilfælde kan ekstra vandmængde være
påkrævet.)
- Fortryk justeres af den samlede vandmængde. Hvis enheden er placeret på den højeste position af
vandkredsløbet, er justering ikke nødvendig.
- For at justere fortryk, brug kvælstof gas ved certificeret installatør.
Eksempel) Ekspansionsbeholder på 8 liter

Pre-tryk i ekspansionsbeholder (bar)

2.4
2.1
1.7
1.4
1.0
0.7
0.3
20

60

100
140
180
220
Maksimal total vandmængde (liter)

260

300

340

Justering fortryk ekspansionsbeholder er som følgende:
Trin 1. Se "Volume-højde"-tabellen.
Hvis installationen scene er tilhøre sag A, gå til trin 2.
Ellers, hvis det er sag B, gør ikke noget (fortryk justering er ikke nødvendig).
Ellers, hvis det er sag C, gå til trin 3.
Trin 2. Juster fortryk ved følgende ligning.
Fortryk [bar] = (0,1*H + 0,3) [bar], hvor H er forskellen mellem enheden og den højeste vandrør 0.3: minimum vandtryk for at sikre enhed operation
Trin 3. Volumen af ekspansionsbeholderen er mindre end installation scene.
Du installere ekstra ekspansionsbeholder ved de ydre vandkredsløb.
DANSK

Volume-højde tabel
V < 230 liter V ≥ 230 liter
H<7 m
Sag B
Sag A
H≥7 m
Sag A
Sag C
H: Forskellen mellem enheden og den højeste vandrør
V: samlet vandmængde på installation scene
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Elektriske ledninger
1. Nationale retningslinjer skal følges vedrørende tekniske standarder for det elektriske udstyr og
ledningsføring. Lokale retningslinier fra det lokale elselskab skal følges.

ADVARSEL
Du skal sikre dig, at det elektriske arbejde er udført af autoriserede elektrikere og ved
hjælp af specielle kredsløb i overensstemmelse med lovgivningen og denne installationsvejledning. Vis strømforsyningen har kapacitetsmangel eller er defekt, kan det
medføre elektrisk stød eller brand.
2. For at undgå elektrisk støj fra strømkilden, installeres enhedens transmissionslinje med afstand
til de strømførende ledninger. (Ledningsføringen må ikke foretages igennem samme rør.)
3. Du skal sikre dig, at anlægget er forsvarligt forbundet til jorden.

FORSIGTIG
Du skal sikre dig, at anlægget er forsvarligt forbundet til jorden. Tilslut ikke jordlinje til
hverken gasrør, rørledninger, lynafleder eller telefonlinje. Hvis apparatets ledning til
jord er ufuldstændig, kan det forårsage elektrisk stød.
4. Tillad, at anlægget kan flyttes lidt under eventuelle serviceindgreb ved at give rigelig ledningslængde.
5. Tilslut aldrig den primære strømkilde til klemmen på transmissionslinjen. Hvis strømkilden er tilsluttet, vil elektriske dele udbrænde.
6. Kun den specificerede transmissionlinje skal forbindes til transmissionsanlæggets klemrække.

FORSIGTIG
• Dette produkt har indbygget detektor til omvendt fasebeskyttelse, der kun fungerer, når strømmen er tændt. Hvis der forekommer strømafbrud, eller hvis strømmen kommer og går, når produktet er i drift, tilsluttes et omvendt fasebeskyttelseskredsløb lokalt. Ved at anvende produktet i omvendt fase kan der opstå skade
på kompressoren og andre dele.
• Anvend isolerede og afskærmede kabler til kommunikationslinjer. Anvend aldrig
disse med de strømførende kabler.
• Det afskærmende lag på kablet skal forbindes til metaldele på begge enheder.
• Brug aldrig flerkoret kabel
• Idet anlægget er udstyret med en inverter, kan der være risiko for forværret ydeevne eller unormal opvarmning af kondensatoren ved installation af en faseførende kondensator. Derfor bør der aldrig installeres en faseførende kondensator.
• Sørg for, at ubalance i strømføringen ikke overstiger 2 %. Hvis ubalancen er
større, vil anlæggets levetid blive reduceret.
• Manglende N-fase eller forkert N-fase vil ødelægge udstyret.
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u Kabelspecifikationer
Specifikationer for elkabler : Strømførende kabler, der anvendes med anlægget, skal være af
typen IEC 60245 eller HD 22.4 S4 (Gummiisoleret ledning, type 60245 IEC 66 eller H07RN-F)
1 Phase(Ø)
GN
/YL
20

mm

Hvis ledningen er beskadiget skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå fare.
Specifikation for strømkablet og relaterede advarsler:
Anvend runde trykklemmer ved tilslutning af strøm til klemrække.
※ Der skal anvendes runde trykklemmer ved kontaktskabets panel ved tilslutning til jord.
Rund tryk terminal

Strømledning

Hvis der ikke anvendes nogen materialer ved tilslutning af kabler på klembrættet, skal følgende
instruktionerne følges.
• Slut ikke ledninger af forskellig tykkelse til klemrækken (Dårlig forbindelse på ledningsnettet kan
forårsage unormal opvarmning.)
• Følg anvisningerne på figuren nedenfor ved tilslutning af kabler af samme tykkelse.
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Tilslutning af kabler
Generel betragtning
Følgende bør overvejes, før det elektriske tilslutningsarbejde påbegyndes.
• Udefrakommende elektriske komponenter såsom hovedafbrydere, andre afbrydere, kabler, klemkasser osv. skal overholde nationale og lokale bestemmelser vedrørende elektriske installationer.
• Gør det sikker på, at leverede elektricitet er nok til at betjene enheden, el-radiator, vandtank varmeapparat mv. Kapaciteten af sikringen også udvalgt i henhold til strømforbruget.
• Den primære strømforsyning til anlægget bør anbringes på et særskilt kredsløb. Den primære
strømforsyning til anlægget må ikke dele kredsløb med andre enheder såsom vaskemaskine eller
støvsuger.

FORSIGTIG
• Før du påbegynder på ledningsføringen, skal elektriciteten afbrydes og forblive afbrudt, indtil tilslutningen er fuldført.
• Ved justering eller ændring af kabler bør elektriciteten afbrydes og jordledningen skal forbindes forsvarligt.
• Installationsområdet må ikke kunne tilgås af vilde dyr. Mus, der eksempelvis bider i ledninger eller
frøer, der trænger ind i anlægget, kan forårsage alvorlige ulykker.
• Alle strømtilslutningerne bør beskyttes mod kondens ved hjælp af varmeisolering.
• Alle elektriske kabelføringer skal overholde nationale eller lokale love og standarder om elarbejde.
• Jord skal tilsluttes nøjagtigt. Anlægget må ikke jordforbindes til kobberrør, stålhegn, vandrør eller andre
ledningsførende materialer.
• Alle kabler skal fastgøres ved hjælp af ledningsklemmer. (Hvis kablerne ikke fastgøres med ledningsklemmer, kan der anvendes kabelbindere.)

Kabeltyper
StrømforsyningskabEnhed (spec)
AHBW056A0/076A0/096A0 AHBW126A0/146A0/166A0 AHBW128A0/148A0/168A0
let (Medtag jord)
2
Enhed
Nr *mm (H07RN-F)
3 * 1.5
3 * 2.5
5 * 1.0
Heater
Nr *mm2 (H07RN-F)
3 * 2.5
3 * 4.0
5 * 1.5

Sikkerhedsafbryder
Aktuelle anbefalede sikringer
A

AHBW056A0/076A0/096A0 AHBW126A0/146A0/166A0 AHBW128A0/148A0/168A0
20
40
20

ADVARSEL
• Anlægget skal forbindes til jord.
• Hvis der ikke er tilsluttet korrekt til jord, kan der opstå fare for elektrisk stød. Tilslutning til jord
skal udføres af en kvalificeret tekniker.
• Ved kabelføring bør de omgivende forhold tages i betragtning, (omgivelsernes temperatur,
direkte sollys, regn osv.).
• Tykkelsen på strømkablet skal være mindstemålet for metallederkabler. Anvend et tykkere
kabel af hensyn til spændingsfald.
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Procedure for ledningsføring af strømkabel
Dette kabel forbinder generelt anlægget med den eksterne strømkilde (såsom hovedeltavlen i brugerens hus). Før ledningsføringen påbegyndes, bør det kontrolleres, at specifikationerne for kablet er egnet og følgende retningslinjer og forsigtighedsregler bør læses
omhyggeligt.
Trin 1. : Skil sidepanel og front panel fra anlægget ved at løsne de relevante skruer.

(AHBW056A0/AHBW076A0/AHBW096A0)

(AHBW126A0/AHBW146A0/AHBW166A0)

(AHBW128A0/AHBW148A0/AHBW168A0)
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Trin 2. : Slut strømkablet til hoved strømmen terminal
Se nedenstående figur for detaljeret information. Når du tilslutter jordkabel, diameteren af
kablet skal henvises til nedenstående tabel. Jordet kabel er tilsluttet styreboksen i tilfælde,
hvor jord symbol er markeret
.
Trin 3. : Brug kabelklemmer (eller ledningen klemmer) for at forhindre utilsigtet flytning af strømkabel.
Trin 4. : Saml sidepanelet til enheden ved at fastgøre skruer.

HEATER
NETLEDNINGEN
ENHEDSSTRØM
LAMPE

(AHBW056A0/AHBW076A0/AHBW096A0)

LAMPE

HEATER
NETLEDNINGEN

LAMPE
HEATER
NETLEDNINGEN

ENHEDSSTRØM

(AHBW126A0/AHBW146A0/AHBW166A0)

ENHEDSSTRØM

(AHBW128A0,AHBW148A0,AHBW168A0)

Undladelse af at gøre disse instruktion kan resultere i brand, elektrisk stød eller død.
• Sørg for, at strømkablet ikke rører til kobberrør.
• Sørg for at ordne [ledningen klemme] godt at opretholde tilslutning af terminaludstyr.
• Sørg for at tilslutte enheden strøm og varmer magt separat.
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Oplysninger om klemmerække
Symbolerne på billederne nedenfor er som følger:
- L, L1, L2 : Live (220-240 V~ 50 Hz)
- N: Neutral (220-240 V~ 50 Hz)
- BR: Brun, WH: Hvid, BL: Blå, BK: Sort, GR/YL: Grøn/Gul
Klemrække 1
Energigivende
vandpumpe til
solvarmeanlæg

3VEJS VENTIL
(B)
1
L
BR

2
L1
BK

3
N
BL

Vand gennemførsel skifter
mellem gulvvarme og sanitære
vandtank opvarmning

VANDPUMPE VANDTANK
HEATER
(B)
4
5
6
7
L
N
L
N
BR
BL
BR
BL

Vand gennemførsel skifter
mellem at bruge solvarme og
termisk solvarme

3VEJS VENTIL
(A)
8
L
BR

9
L1
BK

10
N
BL

Tænd eller sluk sanitær
vandtank varmelegeme

Klemrække 2
Åbner eller lukker vand
flow for FCU køling

TERMOSTAT
(Standard: 230V AC)

2-VEJS VENTIL
(A)
11
12
13
L1
L2
N
BR
BK
BL

14
L
BR

15
N
BL

16
L1
BR

17
L2
BK

Tilslutning for termostat (230V ~)
Støtte typen: Varme eneste eller
opvarmning/afkøling

Klemrække 3
AHBW**6A0(1 Phase)

AHBW**8A0(3 Phase)

EKSTERN STRØMFORSYNING
(W/TNK E/HEATER)
3
L
BR

4
N
BL

2

Tilslutning af eksterne
elektriske strømforsyning til
sanitære vandtank el-radiator

FORSIGTIG
Det ledningsførende kabel, der anvendes til anlægget skal vælges i henhold til følgende
specifikationer.
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Tilslutning af eksterne
strømforsyning til intern
el-radiator

1

EKSTERN STRØMFORSYNING
(INTERN E/HEATER)
3
4
5
R
S
T
BR
BK
GY

Installation

Specifikationer for fejsstrømsafbryder
• Vælg en strømkilde, der er i stand til at levere den krævede strøm til anlægget.
• Anvend en anerkendt afbryder mellem strømkilde og anlæg.
Der skal monteres en afbryder, der afbryder alle strømkilder på forsvarlig vis.
• Anbefalet kapacitet for afbryder
• Separat hovedstrømsforsyning og strømforsyning.
Kerne komponenten Elektrisk Spec
Model

Strømforsyning

Kompressor

RLA
(A)
AHBW056A0
9.7
AHBW076A0
9.7
AHBW096A0 220-240 V~ 9.7
AHBW126A0 50 Hz
17
AHBW146A0
17
AHBW166A0
17
AHBW128A0
5.3
380-415 V~
AHBW148A0
5.3
50Hz
AHBW168A0
5.3

Elektrisk Heater

FLA Kapacitet Power
(A)
(kW) Supply
15
2+2
15
2+2
15
2+2
1Ø
27
3+3
27
3+3
27
3+3
9.9 2+2+2
9.9 2+2+2
3Ø
9.9 2+2+2

MCA & MOP

Sanitære Tank Heater

RLA Kapacitet Strøm
(A)
(kW) Supply

FLA
(A)

8.3

12.5

8.7

3

230 V~

12.5

For enhed

For el-heater
(Uden S/Heater)

For el-heater
(Med S/Heater)

MCA
(A)

MOP
(A)

MCA
(A)

MOP
(A)

MCA
(A)

MOP
(A)

14.2

23.9

18.7

27

32.2

44.7

23.3

40.3

28.1

40.6

40.6

53.1

8

14

12

22

21

38

• S/Varmelegeme: Varmelegeme i brugsvandtank
• FLA: Fuld belastning ampere
• MOP: Maksimal angivelse for overstrømsbeskyttelse

FORSIGTIG
Efter at have kontrolleret og bekræftet følgende retningslinjer kan arbejdet med ledningsføring påbegyndes.
1. Den korrekte strømkilde til Luft-til-vand-varmepumpen skal sikres. Ledningsdiagrammet (vedhæftet på panelet i anlægget) indeholder relaterede oplysninger.
2. Sørg for, at der er installeret en afbryder mellem strømkilde og enhed.
3. Selvom det kun forekommer i meget sjældne tilfælde, kan skruer, der anvendes til at fastgøre
de interne ledninger, løsne sig på grund af vibration, mens anlægget transporteres. Kontrollér
disse skruer, og sørg for, at de alle er spændt stramt til. Hvis ikke de er ikke strammet, kan elektriske kabler risikere at brænde sammen.
4. Kontrollér specifikationerne for strømkilden såsom fase, spænding og frekvens.
5. Kontrollér, at anlægget har tilstrækkelig elektrisk kapacitet.
6. Sørg for, at startspændingen bibeholdes på mere end 90 % af den nominelle spænding, der er
mærket på navnepladen.
7. Kontrollér, at kabeltykkelsen er som specificeret på strømkildespecifikationen. (Vær især
opmærksom på forholdet mellem kabellængde og tykkelse).
8. Anbring en ELA (elektrisk lækageafbryder), hvis installationsstedet er vådt eller fugtigt.
9. Følgende problemer kan skyldes unormal spændingsforsyning, såsom pludselig stigning eller
fald i spænding
• Hakken på magnetisk kontakt (hyppige tænd og sluk under drift)
• Fysisk skade af dele, hvor magnetisk afbryder er placeret
• Sikringen der går
• Fejl på dele af overbelastningssikringer eller tilhørende kontrolsystemer.
• Svigt i kompressoren under opstart
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Ledningsføring til hovedstrømforsyningen og udstyrets kapacitet
1. Brug separate strømenheder og varmelegemer.
2. Vær opmærksom på miljøforholdene (temperatur, direkte sollys, regn osv.), når der udføres elektrisk ledningsarbejde og forbindelser.
3. Kabelstørrelsen er mindsteværdien for føring i metalledningsrør. Kabelstørrelsen bør være 1 gang
tykkere under hensyntagen til, at strømspændingen falder. Sørg for, at strømforsyningsspændingen ikke falder mere end 10 %.
4. Specifikke ledningsføringskrav bør overholde lokale forskrifter for ledningsføring.
5. Elkabler, der anvendes til dele af apparater, bør ikke være lettere end polychlorprenbeklædt fleksibel ledning.
6. Der må ikke installeres en separat afbryder eller stikkontakt for at afbryde strømmen til de enkelte
adskilte enheder.

ADVARSEL
• Nationale retningslinjer skal følges vedrørende tekniske standarder for det elektriske udstyr
og ledningsføring. Lokale retningslinier fra det lokale elselskab skal følges.
• Sørg for at bruge de korrekte kabler, så ingen ydre forhold bibringes via klemmeforbindelserne. Hvis de elektriske tilslutninger ikke er solidt fastgjort, kan det forårsage opvarmning eller
brand.
• Sørg for at bruge den korrekte type af afbryder for overstrømsbeskyttelse. Bemærk, at der
ved generering af overstrøm ligeledes kan forekomme en vis mængde af jævnstrøm.

FORSIGTIG
• Nogle steder kan det være påkrævet med en fejlstrømsafbryder på jordlinjen. Hvis der ikke er en
fejlstrømsafbryder installeret, kan det forårsage elektrisk stød.
• Brug ikke andet udstyr end den korrekte afbryder og sikring med passende kapacitet. Brug af sikring og kabel eller kobbertråd med for høj kapacitet kan forårsage funktionsfejl på anlægget eller
brand.
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Waterpåfyldning
Vand
charging
Til vand påfyldning, skal du følge nedenstående procedurer.
Trin 1. Åbn alle ventiler af hele vandkredsløbet. Leverede vand skal påfyldes ikke kun inde i enheden,
men også i den under ordet vandkredsløb, sanitære vandtank kredsløb, FCU vandkredsløb og
alle andre vandkredsløb kontrolleres af produktet.
Trin 2. Slut den leverende vand i afløbet ventil og fyld ventil placeret ved siden af afspærringsventilen.
Trin 3. Start med at levere vand. Ved vandforsyning, bør følgende holdes.
• Tryk for at levere vand skal være cirka 2,0 bar.
• For at levere vandtryk, skal der afsættes tid til at blive taget fra 0 bar til 2,0 bar være mere
end 1 minut. Pludselig vandforsyning kan give afløb igennem sikkerhedsventilen.
• Omkring 2 omgange åbner hætten udlufter for at sikre udluftning (Se figur 1). Hvis der slipper luft eksistere inden for vandkredsløbet, så ydeevnen, støj på vandrøret, mekanisk skade
på overfladen af el-radiator spole.
Trin 4. Stop vandforsyning, når trykket gage placeret inde i enheden indikerer 2,0 bar.
Trin 5. Luk aftapningsventil og udfyld ventil. Derefter vent i 20~30 sekunder til du observerer vandtrykket bliver stabiliseret.
Trin 6. Hvis følgende betingelser er tilfredsstillende, så gå til næste (rørisolering). Ellers skal du gå til trin 3.
• Trykmåler angiver 2,0 bar. Bemærk, at nogle gange trykket i faldt efter trin 5 på grund af
vand opladning inde ekspansionsbeholder.
• Ingen luft udrensning lyd eller ingen vanddråbe dukker ud fra udlufter.

Air vent cap

Fjern
dækslet

Procedurer
1. Cover elektronisk varmelegeme bør fjernes.
2. Open the air vent cap for air purging.
3. Reassembly the air vent cap & cover after air purge.
<Figur 1>
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Installation af den sidste kontrol
Nr.

Tjek point

Beskrivelse

1

Tilslutning af vand
Indløb/Udløb

- Kontroller, om lukkeventilerne skal samles med vand
indløb og afløbsrør af enheden
- Kontroller placeringen af vandet indløb/udløb vandrør

2

Hydrauliktryk

- Kontroller trykket at levere vand ved hjælp trykmåler
inde i enheden
- Trykket af vandforsyning bør være under cirka 3,0 bar

3

Vand pumpehastighed

- For at sikre nok vand gennemførsel, skal du ikke indstille vandpumpe hastighed som 'Min'.
- Det kan føre uventet strømningshastighed fejl CH14.
(Se kapitel 4 'Vandrør og vandkredsløb tilslutning')

4

Transmission linje og
strømkilde ledningsføring

- Kontrollere, om transmission linje og strømkilde ledninger er adskilt fra hinanden.
- Hvis de ikke er det, kan elektronisk støj forekomme
fra strømkilden.

5

Strømledningen specifikati- - Kontroller strømledningen
oner
(Se kapitel 4 'Tilslutning af kabler')

6

7

2-vejs ventil

- Vand skal ikke flyde ind under køling tilstand.
- For at verificere gennemførsel retningen, tjek temperaturen ved vandet indløb under gulv sløjfen.
- Hvis det er korrekt tilsluttet, bør dette temperatur ikke
blive nærmede til 6 ℃ under køling.

Luft-vent

- Luft-vent skal placeres på den højeste vand rørsystem
- Det skal installeres på det punkt, som er nem at servicere.
- Det tager nogle gange for at fjerne luft i vandsystemet
hvis luftrensningen ikke udføres tilstrækkeligt og det
kan forekomme Ch14 fejl.
(Se kapitel 4 'Vand opfyldning')
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3-vejs ventil

- Vand skal flyde fra vandafløb af enheden til sanitære
tanken vandtildeling når sanitære beholder opvarmning er valgt.
- For at verificere gennemførsel retningen, sørg for, at
vandudgangstemperatur af enheden og vand indløbstemperatur på sanitære vandtank er ens

Tilbehør installation

5. Tilbehør installation
Varmepumpen kan anvendes til forskelligt tilbehør for at udvide og forbedre anlæggets funktioner og
kapacitet. I dette kapitel får du en beskrivelse af tilbehør, og hvordan disse kan tilsluttes varmepumpen. Se ”Systemopsætning” om indstillinger vedrørende DIP-switch og installationsindstillinger. For
tilbehør der understøttes af din leverandør, henvises til installationsvejledningen for hvert tilbehør.

ADVARSEL
Følgende forholdsregler bør overholdes inden installationen
• Hovedafbryderen skal være afbrudt under installation af tredjeparts-tilbehør.
• Tredjepartstilbehør skal være i overensstemmelse med understøttede specifikationerne.
• De korrekte værktøjer skal anvendes til installationen.
• Installationen må aldrig udføres med våde hænder.

Installation af fjernbetjening
1. Når den ønskede placering for fjernbetjeningspanelet er fundet, anvendes de medfølgende skruer til montering af panelet.
- Monter pladen så den ikke bøjes, da det kan
kompromittere pladens fastgørelse. Opsæt
venligst fjernbetjeningspanelet ved kontrolpanelet på anlægget hvis dette forefindes.

2. Kablet til fjernbetjeningen kan monteres i tre
retninger.
- Opsætningsretning: På kontrolpanelet øverst til
højre
- Hvis fjernbetjeningskablet opsættes i øverste
højre side, skal opsætningen ske efter fjernelse
af fjernbetjeningens kabelstyr.

2

2
3

h Fjern styrerillen med en lang tang.
① Kontrolpanel på væggen
② Øverste del styrerille
③ Højre del styrerille
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<Ledningens kabelstyr>

Tilbehør installation

Vægside

Vægside

<Adskillelsesrækkefølge>

Vægside

Når fjernbetjeningen adskilles fra opsætningspladen, som vist på billedet nedenfor,
skal du anvende skruetrækkeren og dreje
med uret for at adskille fjernbetjeningen.
- Der er to forskellige huller. Du må kun adskille
et ad gangen.
- Vær forsigtig med ikke at beskadige de indvendige komponenter, når komponenterne adskilles.

<Tilslutningrækkefølge>

Vægside

3. Sæt venligst fjernbetjeningens øverste del
ind i opsætningspladen, som er monteret på
væggen som vist på billedet nedenfor, og
forbind derefter fjernbetjeningen med pladen
ved at trykke på den nederste del.
- Sørg venligst for, at der ikke er noget mellemrum mellem fjernbetjeningen og opsætningspladen ved øverste, nederste, højre og venstre
del.

4. Tilslut hoved PCB (Heater), og fjernbetjeningen som bruger tilslutningskabel.

Kontrollér, at stikket
er korrekt tilsluttet.

PCB-samling
1 på enhedssiden

?)<-:
0-)<16/
<-58
78-:
57,-

Tilslutning af kabler

5. Anvend et forlængerkabel, hvis afstanden mellem den kablede fjernbetjening og enheden er mere end 10 m

FORSIGTIG

• Hvis du installerer et forlængerkabel med modsat retning, vil stikket ikke være forbundet.
• Specifikation for forlængerledning: 2547 1007 22# 2 kerne 3 skærme 5 eller derover.
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Når du installerer den kablede fjernbetjening, må den ikke forsænkes i væggen.
(Dette kan forårsage beskadigelse af temperaturføleren.)
Anvend ikke et kabel længere end 50 m. (Dette kan forårsage kommunikationsfejl.)
• Ved installation af forlængerledning, kontrollér forbindelsesretningen for fjernbetjeningens side
og anlæggets side for korrekt installation.

Tilbehør installation

Termostat
Termostaten anvendes normalt til kontrol af anlægget via lufttemperaturen. Når termostaten er tilsluttet anlægget, kontrolleres anlæggets drift ved hjælp af termostaten.

Betingelser for installationen
FORSIGTIG
1. BRUG 220-240 V~ Termostat
2. Nogle elektromekaniske termostattyper har indbyget forsinkelse for at beskytte kompressoren. I det tilfælde kan skift af funktion tage længere tid end brugeren forventer. Læs venligst
manualen til termostaten omhyggeligt, hvis anlægget ikke reagerer hurtigt.
3. Indstilling af temperaturområde af termostat kan være anderledes med den enhed. Den
opvarmning eller afkøling indstillede temperatur skal vælges inden indstillingen af temperaturområde enheden.
4. Det anbefales kraftigt, at termostaten installeres, hvor der hovedsageligt anvendes rumopvarmning.
Følgende placeringer bør undgås for at sikre korrekt drift:
• Afstanden fra gulvet er over 1,5 m.
• Termostaten må placeres, hvor det kan være skjult af en åben dør.
• Termostaten må ikke placeres, hvor den kan påvirkes af udefrakommende termisk påvirkning.
(Såsom over radiatorer eller ved åbne vinduer)

Direkte solstråle
kontaktflader

JA
NEJ
NEJ
1,5 m

NEJ
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Generel information
Varme pumpen understøtter følgende termostater.
Type
Mekanisk (1)

Elektrisk(2)

Strøm
230 V~

230 V~

Driftstilstand

Understøttet

Kun varme (3)

JA

Opvarmning / køling (4)

JA

Kun varme (3)

JA

Opvarmning / køling (4)

JA

(1) Der er ingen elektrisk kredsløb inde i termostaten og strømforsyning til termostaten er ikke påkrævet.
(2) Elektrisk kredsløb såsom display, LED, brummer, osv. er inkluderet i termostaten og strømforsyningen
er påkrævet.
(3) Termostat genererer "Opvarmning tændt eller opvarmning slukket" signal ifølge brugerens opvarmning
target temperatur.
(4) Termostat genererer både "Opvarmning ON eller Opvarmning OFF" og "Køling ON eller Cooling Off"signal i henhold til

FORSIGTIG
Valg af opvarmning/køling termostat
• Opvarmning/køling termostaten skal have "Tilstand udvælgelse" funktionen for at skelne drift tilstand.
• Opvarmning/køling termostat skal være i stand til at tildele opvarmning temperatur og køling måltemperaturen forskelligt.
• Hvis ovenstående betingelser ikke er overholdt, Vil enheden ikke operere ordentligt.
• Opvarmning/køling termostat skal sende køling eller opvarmning signal det samme, når temperaturen betingelse er opfyldt. Ingen forsinkelse, mens du sender køling eller opvarmning signal er
tilladt.

DANSK
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Sådan forbindes termostat
Følg nedenstående procedurer Trin 1 ~ Trin 5.
Trin 1. Afdæk forsiden af enheden, og åbn kontrolboksen.
Trin 2. Identificer strøm specifikation af termostaten. Hvis det er 220-240 V~, gå til trin 3.
Trin 3. Hvis det kun er opvarmning termostat, gå til trin 4. Ellers hvis det er opvarmning/køling termostat, gå til trin 5..
Trin 4. Find terminal blokken og forbind ledning som nedenfor. Efter tilslutning, gå til trin 5.

ADVARSEL

TERMOSTAT
(Standard: 230 V AC)
14
L
BR
(L)

15
16
N
L1
BL
BR
(N)

17
L2
BK
(H)

Mekanisk termostat type
Tilslut ikke ledning (N) fordi mekanisk termostat type kræver ikke
strømforsyning.

FORSIGTIG
Du må ikke tilslutte eksterne elektriske belastninger.
Ledning (L) og (N) må kun anvendes til drift af elektriske termostat
type.
Du må aldrig tilslutte eksterne elektriske belastninger såsom ventiler,
fan coil enheder osv. Hvis den er tilsluttet, kan Hoved PCB (Heater)
blive alvorligt beskadiget.

Termostat

(L): Levende signal fra PCB til termostat
(N): Neutral signal fra PCB til termostat
(H): Varme signal fra termostaten til PCB
Trin 5. Find terminal blokken og forbind ledning som nedenfor.

ADVARSEL

TERMOSTAT
(Standard: 230 V AC)
14
L
BR
(L)

15
N
BL

16
L1
BR

(N)

(C)

17
L2
BK
(H)

Termostat

Mekanisk termostat type
Tilslut ikke ledning (N) da mekanisk termostat type kræver ikke
strømforsyning.

FORSIGTIG
Du må ikke tilslutte eksterne elektriske belastninger.
Ledning (L) og (N) må kun anvendes til drift elektornik termostat type.
Du må aldrig tilslutte eksterne elektriske belastninger såsom
ventiler, fan coil enheder osv. Hvis den er tilsluttet, kan Hoved
PCB (Heater) blive alvorligt beskadiget.

(L): Levende signal fra PCB til termostat
(N): Neutral signal fra PCB til termostat
(C): Køling signal fra termostaten til PCB
(H): Varme signal fra termostaten til PCB
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Afsluttende kontrol
• Indstilling af DIP-switch:
Sæt DIP-switch nr. 8 til ”ON” (TIL). Ellers kan anlægget ikke genkende termostaten.
• Fjernbetjening:
- Ikonet for ”Termostat” vises på fjernbetjeningen.
- Indtastning ved hjælp af tasterne er forbudt.

Ikonet for Termostat

BEMÆRK

)<-:
)<16/

78-:Drift af termostat via fjernbetjening
57,-Følgende funktioner må benyttes, når termostaten

78-:
57,-

•

er installeret:

Knappen SET TEMP (INDSTIL TEMPERATUREN)

<-58

<-58

?)<-:
0-)<16/•

78-:
57,-

•

<-58

Knap for justering af temperatur (*)

•

?)<-:
0-)<16/

78-: sanitetsvandsopvarmning til/fra
Slå
57,-

Knappen VIEW TEMP (SE TEMPERATUREN)

(*) : Korrigeret temperatur bruges kun til at styre el-radiator tænd/sluk tilstand.
<-58
Enheden
vil ikke tænde/slukke efter den indstillede temperatur på fjernbetjeningen.
Det viser tænd/sluk ifølge termostaten signal.
78-:
57,-

?)<-:
•
0-)<16/

78-:
57,-

•

Driftsform (køling/opvarmning/vejrafhængig)

DANSK

<-58

Følgende funktioner må IKKE benyttes, når termostaten er installeret:

Tidsindstilling
<-58

?)<-:
0-)<16/

78-:•
57,-

Tænd/sluk funktion

<-58
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Sanitærvandtank og sæt hertil
For at etablere kredsløb for brugsvand er 3-vejs ventil og sæt til brugsvandtank påkrævet Hvis solvarmeanlæg er forudinstalleret på anlægsområdet, er solvarmesættet påkrævet for at kunne forbinde solvarmeanlægget fra brugsvandtank til varmepumpe.

Betingelser for installationen
Følgende forhold er nødvendige ved installation af brugsvandtank:
• Brugsvandtanken bør placeres på en jævn overflade.
• Vandkvaliteten skal overholde EN 98/83 EU-direktiver.
• Da vandtanken er en brugsvandtank (indirekte varmeveksling), må der ikke anvendes frostvæsker, såsom ethylengrycol.
• Det anbefales på det kraftigste at vaske indersiden af brugsvandtanken efter installationen.
Dette sikrer, at den producerer rent varmt vand.
• Der bør være nem adgang til vandforsyning og afløb for vedligehold tæt ved brugsvandtanken.
• Indstil den maksimale temperatur på brugsvandtankens betjeningsanordning.

Vand tank sensor

Vandudløb

Vand indløb

Sanitære
vandtank

44 Luft-til-vand varmepumpe

Tilbehør installation

ADVARSEL
Installering af cirkulationspumpe
Når anlægget anvendes med brugsvandtank anbefales det KRAFTIGT at installere cirkulationspumpe for at forebygge, at der kommer koldt vand ud af varmtvandforsyningen og for at stabilisere vandtemperaturen inde i brugsvandtanken.
- Cirkulationspumpen skal køre, når brugsvandet ikke anvendes. Derfor kræves et eksternt tidsskema for, hvornår cirkulationspumpen bør slå til og fra.
- Driftstiden for cirkulationspumpen er udregnet som følger:
Varigheden [minut] = k * V * R
k: 1,2 ~ 1,5 anbefales. (Hvis afstanden mellem pumpe og tank er stor, skal et højere tal anvendes.)
V: Volumen for den sanitære vandtank [liter]
R: Vandgennemstrømningen i pumpen [liter i minuttet], der bestemmes ved pumpeydelseskurven.
- Pumpedriftens starttidspunkt bør ligge, før der er behov for brugsvandet.

Varmtvandsforsyning
Brus (Sidste del af
varmtvandsforsyningen)
Sensor til
vandtank

Cirkulationspumpe

Vand ud

Eksternt tidsskema

Tjek ventil
Vand ind
Sanitærvandtank

Postevand

Sådan installeres brugsvandtank
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af brugsvandtank, henvises til installationsvejledningen for brugsvandtanken.
[PHLTB]

Sådan udføres ledningsføring til varmelegemet i
brugsvandtanken.

Klemrække i
vandtankssættet

Trin 1. Afdæk dækslet til varmelegemet i brugsvandtanken. Varmelegemet
er placeret inde i tanken.

3
L
BR
(L)

4
N
BL
(N)

Trin 2. Find klemrækken i vandtanken, og tilslut ledningerne som nedenfor.
Ledninger følger med anlægget.
(L): Live-signal fra vandtankssættet til varmelegemet

ADVARSEL

A

Kabelspecifikationer
• Tværsnitsareal af kablet bør være 5 mm2.
Justering af termostattemperatur
• For at sikre korrekt betjening anbefales det at indstille temperaturen på
termostaten til maksimal temperatur (symbol på billedet).
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(N): Neutralsignal fra vandtankssættet til varmelegemet

Tilbehør installation

Sådan installeres sanitære vandtank set
Følg nedenstående procedurer Trin 1 ~ Trin 5.
Trin 1. Afdæk vandtanken set og placere den på væggen.
Trin 2. Slut vandtank kit til hoved strøm som på nedenstående figur 2.
Trin 3. Slut vandtank set til hoved PCB-samling (Heater) gerne nedenstående figur 2.
Trin 4. Tilslut strømkablet til sanitære tank radiator. Det er placeret inde i tanken. Se næste side for
mere information.
Trin 5. Find sanitære vandtank sensor. Sæt den til 'CN_TH4' (Rød connector) i hoved PCB-samling
(Heater). Sensoren skal monteres korrekt i på brugsvandtanken. Se nedenstående figur. 1
Trin 6. Tilslut hoved-PCB’en til klembrættet ved hjælp af ledningen (del 4) som vist på figur 3.
※ This wire is only for AHBWXXXA0 model.
Sanitære
vandtank
Sensor

CN-TH4

1

2

3

4

5

6

Sanitære
vandtank

Figur 1
Hoved strøm
220-240

Figur 2

CH-B/HEAT(A)

Figur 3

FORSIGTIG
Sensor montering
Indsæt sensoren i sensor sokkel og bolt det stramt.
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6
7
BR
BL
Hoved PCB

Tilbehør installation

Tørkontakt
LG-tørkontakt er en løsning til automatisk styring af klimaanlæg på ejerens foranledning. Med andre
ord er det en kontakt, der kan anvendes til at tænde/slukke anlægget via et signal fra eksterne kilder,
såsom nøgle-i-lås, dør eller vindueskontakter. Dette system er særligt anvendt på hotelværelser.

Sådan installerer du en tørkontakt
Slut CN_DRY til kontrolanlægget.
- Tilslutning af strømkilden via tørkontakt-PCB.

TØR KONTAKT
PCB

Betjenings display

CN-CC

RY2

RY1

4
3
2
1

4
3
2
1

CN- TØR

Fejltjek display
Tør kontakt
kontroller

L

N
2 1
2 1

LG does not
supply this section

INPUT
AC 220V

- To apply power source directly to external source.

TØR
DRY KONTAKT
CONTACT
PCB
PCB

Betjenings display

CN-CC
RY2

RY1

4
3
2
1

CN- TØR
L

N

4
3
2
1

Fejltjek display
Tør kontakt
kontroller

2 1
2 1
AC 220V

LG leverer ikke
denne ledning

DANSK

LG leverer ikke
denne sektion

Installationsvejledning 47

Tilbehør installation

Fjernbetjening temperatursensor
Fjernbetjening temperaturføler kan installeres ethvert sted som brugeren ønsker for at aflæse temperaturen.

Sådan installeres fjernbetjenings temperatursensor
Trin 1. Efter at have besluttet, hvor fjernbetjenings temperaturføler
skal installeres, beslutte placeringen og højden på fastsættelse skruer. (Intervallet mellem skruerne: 60mm)

Monteringsskruer

60mm

Trin 2. Sæt stikket på forbindelsen ledning ind i rummet for stikket
i stedet for rumføleren. (CN_ROOM)
Trin 3. Særskilt, angiver indstilling kode som vedlagt kontroller på
enheden. I detaljer, se "installations indstilling".
Trin 4. Forbindelse ledning er ligegyldig , hvis du ændrer farven
på tråden på grund af ikke-polær.

Trin 5. Integrer fjernbetjeningen temperaturføler med skruerne som rækkefølgen af pilerne.
Fastsættelse
af fjernsensor

1

2

FORSIGTIG
1. Vælg det sted, hvor den gennemsnitlige temperatur kan måles for enheden fungerer.
Vælg det sted, hvor den gennemsnitlige temperatur kan måles for enheden fungerer.
2. Undgå direkte sollys.
3. Vælg det sted, hvor køle/varme-enheder ikke påvirker sensoren.
4. Vælg det sted, hvor udløb blæseren ikke påvirker fjernbetjeningssensoren.
5. Vælg det sted, hvor sensoren ikke påvirkes, når døren er åben.
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3-vejs ventil
3-vejs ventil er nødvendig for at betjene sanitære vandtank. 3-vejs ventil rolle er skifte gennemførsel
mellem gulvvarme loop og vandtank opvarmning loop.

Generel information
understøtter følgende 3-vejs ventil.
Type

Strøm

SPDT 3220-240 V~
ledning (1)

Driftstilstand
Valg af "Flow A" mellem "Flow A" og
"Flow B" (2)
Valg af "Flow B" mellem "Flow A" og
"Flow B" (3)

Understøttet
JA
JA

(1) : SPDT = Single Pole Double Throw(Enpolede dobbelt kast) Tre tråde består af Live1 (for udvælgelse Flow A), Levende 2 (for udvælgelse Flow B) og neutral (for fælles).
(2) : Flow A betyder vandstrøm fra enheden under gulvets vandkredsløb.
(3) : Flow B betyder vandstrøm fra enheden til sanitære vandtank.

Sådan ledningsføres 3-vejs ventil
Følg nedenstående procedurer Trin 1 ~ Trin 2.
Trin 1. Afdække forsiden af enheden.
Trin 2. Find terminal blokken og forbind ledning som nedenfor.
3-VEJS VENTIL
(A)
8
9
10
L
L1
N
BR
BK
BL
(W)
(U)
(N)

• 3- vejs ventil skal vælge vandtank loop når elektrisk strøm til ledning (W) og ledning (N).
• 3- vejs ventil skal vælge gulvvarme loop når elektrisk strøm til ledning (U) og ledning (N).

3-vejs ventil

(W) : Levende signal (Vandtank opvarmning) fra PCB til 3vejs ventil
(U) : Levende signal (Gulvvarme) fra PCB til 3vejs ventil
DANSK

(N) : Neutral signal fra PCB til 3-vejs ventil

ADVARSEL
Mus skal forhindres i at komme ind i enheden, ellers angriber den ledninger.
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Afsluttende kontrol
• Gennemførsel retning:
- Vand skal flyde fra udløbet på enheden til sanitære tanks vandindtag når sanitære beholder
opvarmning er valgt.
- For at kontrollere gennemførslens retning, kontrollere temperaturen på vandet ud af enheden og
vandindløbet af sanitære vandtank.
- Hvis det er korrekt tilsluttet, skal disse temperaturer være næsten tilsvarende, hvis termisk isolering af vandrør er godt udført.
• Støj eller vandrør vibration, ved -vejs ventil betjening
- Grundet bølgende effekt eller kavitation effekt, kan støj eller vandrør vibrationsdataene opstår når
3-vejs ventil er i drift.
- I så fald skal du kontrollere følgende:
• Er vandetskredsløb (begge under gulv vandsløjfe og sanitære vandtank sløjfe) fulde? Hvis ikke,
vil yderligere vand kræves.
• Hurtig ventil drift giver støj og vibrationer. Tilegnet ventil driftstid er 60~90 sekunder.

Luft-vent
• For korrekt betjening af enheden, skal al luft i systemet være opbrugt ved manuel luft-vent (placeret
på toppen af varmelegeme tilfælde).
- Det er let at udtømme luft under opladning vand ind i systemet.
• Desuden kan luften være opbrugt med yderligere automatiske luft-vent.
(Desuden skal luft-vent placeres på højeste vandrør system.)
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2-vejs ventil
2-vejs ventil er nødvendig for at styre vandstrømmen under afkøling drift. 2-vejs ventils rolle er at
afskære vandstrømmen ind under loopet ved køling, når fan-coils enheden er udstyret til køling.

Generelle oplysninger
understøtter følgende 2-vejs ventil.
Type

Strøm

Driftstilstand

Understøttet

INGEN
2-tråds (1)

230V AC

Lukning af vandgennemstrømning

JA

Åbning af vandgennemstrømning

JA

NC
2-tråds (2)

230V AC

Lukning af vandgennemstrømning

JA

Åbning af vandgennemstrømning

JA

(1) : Normal åben type. Når el ikke leveres, er ventilen åben. (Når der er elektrisk strøm, er ventilen
lukket.)
(2) : Normal lukket type. Når el ikke leveres, er ventilen lukket. (Når elektrisk strøm leveres, er ventilen åben.)

Sådan ledningføres 2-vejs ventil
Følg nedenstående procedurer Trin 1 ~ Trin 2.
Trin 1. Afdæk forsiden af indendørs enheden og åben for kontrolboksen.
Trin 2. Find terminal blokken og forbind ledning som nedenfor

2-VEJS VENTIL
(A)
11
12
13
L1
L2
N
BR
WH
BL
(NO)

(NC)

2-vejs ventil

(N)

FORSIGTIG
Kondens dug
• Forkert ledningsføring kan give kondens dug på gulvet. Hvis radiatoren er tilsluttet på under ordet vand loop, kan der forekomme
kondens dug på overfladen af radiatoren.

ADVARSEL
Ledningsføring
• Normal åben type skal forbindes til ledning (NO) og tråd (N) for
ventil lukning i køling tilstand.
• Normal åben type skal forbindes til ledning (NO) og tråd (N) for
ventil lukning i køling tilstand.

(NO) : Levende signal (Normal Åben type) fra PCB til 2-vejs ventil
(NC) : Levende signal (Normal Lukket type) fra PCB til 2way ventil
(N) : Neutral signal fra PCB til 2-vejs ventil
DANSK

Final tjek
• Gennemførsel retning:
- Vand skal ikke flyde ind under køling tilstand.
- For at verificere gennemførsel retningen, tjek temperaturen ved vandet indløb under gulv sløjfen.
- Hvis det er korrekt tilsluttet, bør temperaturerne ikke blive nærmede til 6°C ved køling.
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6. System installation
Varmepumpen er designet til at tilfredsstille diverse installation miljø, er det vigtigt at etablere systemet korrekt. Hvis det ikke er konfigureret korrekt, kan forkert betjening eller forringet ydeevne forventes.

DIP-afbryder indstilling
FORSIGTIG
Sluk elforsyning inden DIP afbryderen.
• Ved justering af DIP switch, sluk strømforsyning for at undgå elektrisk stød.

Generel information (Hoved PCB-samling (Heater))

ON
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8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

System installation

DIP afbryder information
• Hvis du indstiller Dip afbryder, når strømmen er tændt, vil den ændrede indstilling ikke anvendes
med det samme. Den ændrede indstilling aktiveres kun, når strømmen er nulstillet eller ved at trykke på knappen Reset.

8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

ON
Beskrivelse

Indstilling

Tilbehør installation inforEnhed + Sanitære vandtank er installeret.
mation
Enhed + Sanitære vandtank + Solvarmeanlæg er installeret.

3

4

5

6

7

8

X X
X ●
● X

Høj temperatur cyklus

X

Lav temperatur cyklus

●

Ekstern vandpumpe instal- Ekstern vandpumpe er ikke installeret.
lation information.
Ekstern vandpumpe er installeret.
Trin 2** kapacitet udnyttes.
Valg el-radiator kapacitet. Trin 1* kapacitet udnyttes.
El-varme anvendes ikke.
Termostat installation
information.

2

●

Kun enheden

Nødbetjening level.

1
X

Rollen, når central kontrol- Som master
ler er udstyret.
Som slave

X
●
X X
X ●
● X

Termostat er ikke installeret.

X

Termostaten er installeret.

●

Standard

X X X X X X ● X

* Step 1. operate heater partially.
** Step 2. operate heater fully.

FORSIGTIG
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1. "X"-mærket betyder dip kontakten skal være slukket. Ellers fungerer det muligvis ikke
korrekt.
2. Hvis hver dip afbryder ikke er indstillet korrekt, vil enheden fungere unormalt.
3. I tilfælde af videre prøvekørsel, start efter kontrol hvis hele enheden er slukket.

System installation

BEMÆRK

Nøddrift operation
• Definition af begreber
- Problem : et problem, som kan stoppe driften af systemet, og kan genoptages midlertidigt
under begrænset drift uden certificeret professionelle assist.
- Fejl : problem, som kan stoppe driften af systemet, og kan først genoptages, ved certificeret
professional tjek.
- Nøddrift : midlertidig varmedrift mens systemet mødte problemer.
• Mål om at indføre 'problem'
- Ikke som aircondition enhed er Luft-til-vand-varmepumpe generelt opererer i hele vintersæsonen uden ethvert system stop.
- Hvis systemet finder nogle problemer, der ikke er kritisk for systemets drift til fremstilling af
varmeenergi, kan systemet midlertidigt fortsætte i nøddrift med slutbrugerens beslutning.
• Klassificeret problemer
- Problemer er klassificeret til to niveauer i henhold til alvoren af problemet: Små problemer og
tunge problemer
- Små problem : Sensor problemer.
- Tunge problemer : Kompressor cyklus problemer.
- Option problemer: et problem er fundet for option operation som vandtank opvarmning. I
denne ulejlighed, den urolige mulighed, antages som om det ikke er installeret på systemet.

• Nøddrift niveau
- Når systemet få problemer, stopper drift og der ventes for bruger 's beslutning : Opkald til servicecenter eller starte nøddrift.
- For at starte nøddrift skal brugeren blot trykke på TÆND/SLUK-knappen igen.
- To forskellige niveauer er forberedt til nøddrift: Høj temperatur cyklus og lav temperatur cyklus.
- I nødbetjeningstilstand, kan brugeren ikke justere temperaturen.
h Det kan ikke betjenes, hvis el-radiator tilbehøret ikke er installeret.

Målsat posteDIP afbryder Målsat vandtem- Målsat rumtemvands temperaperatur
peraturen
(# 4)
tur
Høj temperatur cyklus

SLUK

50 °C

24 °C

70 °C

Lav temperatur cyklus

TÆND

30 °C

19 °C

50 °C
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• Følgende funktioner er tilladt i nøddrift:
78-:
?)<-:
57,-

0-)<16/

78-:
57,--

?)<-:
0-)<16/<-58

Drift Tænd/Sluk
78-:
57,-

VIEW TEMP-knap (*)

<-58

-

Temperatur justering knap (*)
<-58

-

?)<-:
0-)<16/

78-:
Brugsvand
opvarmning aktivering/deaktivering
57,-

(*) : Temperaturen målt af sensor mislykkedes og vises som “- -“.
<-58

(*) : Korrigeret temperatur bruges kun til at styre el-radiator tænd/sluk tilstand.
Enheden vil ikke tænde/slukke efter den indstillede temperatur på fjernbetjeningen.
Det viser tænd/sluk ifølge termostat signal.

-:
6/

78-:
57,-

<-58

?)<-:
0-)<16/

• Følgende funktioner er ikke tilladt i nøddrift:
?)<-:
0-)<16/

78-:
57,-

78-:
57,--

Driftsform (køling / opvarmning / vejrafhængig) udvælgelse
Tidsplanlægning

<-58

-

<-58

SET TEMP-knap

• Duplikeret problemer: Option problemer med svag eller tung problemer
Hvis option problemer er opstået med små (eller tunge) problemer på samme tid, vil systemet
sætte højere prioritet til små (eller tung) problemer og fungerer som om svag (eller tunge) problem er opstået. Derfor kan nogle gange brugsvand opvarmning være umuligt i nøddrifttilstand.
Når brugsvand ikke varmer op, mens nøddrift, skal du kontrollere, om den brugsvand sensor og
tilhørende ledninger er tilsluttet godt eller ej.

• Nøddrift ikke automatisk genstartes efter hoved elektricitetsværker er nulstillet.
I normal tilstand, er enheden i driftsinformation restaureret og automatisk genstartes efter hoved
elektricitetsværker er nulstillet.
Men i nøddrift, er automatisk genstart forbudt for at beskytte enheden.
Derfor skal brugeren genstarte enheden efter strømmen nulstilles, når nøddrift har kørt.
DANSK
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Installations indstilling
Sådan indtastes installations indstilling
FORSIGTIG
Installations indstilling er for at sætte detaljeret funktion på fjernbetjeningen. Hvis installationsprogrammet indstilling ikke er indstillet korrekt, kan det give problemer med enheden, og resultere i
person eller ting skader. Dette skal fastsættes af en certificeret installatør, og enhver installation
eller ændring, der er udført af en ikke-certificeret person skal være ansvarlig for resultaterne. I
dette tilfælde kan gratis service ikke leveres.

1

Tryk Funktion Indstilling knappen i 3 sekunder for at komme ind i installationsprogrammets indstilling.

?)<-:
0-)<16/
<-58
78-:
57,-

Funktion kode

Værdi

(Når du indtaster installationsprogrammets indstilling i første omgang, vil funktionskode vises
på bunden af LCD-skærmen.)
Gentag tryk på knappen, og funktion koden vil
blive ændret fra 01 til 2B.
Se venligst kodetabellen på næste side.

56 Luft-til-vand varmepumpe

System installation

Resumé
Eksempel på funktionskodefremvisning

Funktion kode

Kode
01

Produkt
Funktion
Beskrivelse

02

03

04

Værdi # 1 Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion
Beskrivelse
Værdi # 1 Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion
Beskrivelse
Værdi # 1
Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion
Beskrivelse
Værdi # 1
Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg

Værdi # 1

Værdi # 2

Detaljeret

Bemærkning

Ekstra kølemiddel påfyldning
Øjeblikkelig køling operation for opkrævning af ekstra
kølemiddel
01
Deaktiver 3 minutters forsinkelse
Fabrik bruge kun
01
Fjernbetjening luftføler tilslutning
Tilslutning oplysninger om fjernbetjening luftføler
01: Fjernbetjening luftføler er ikke tilsluttet og anvendes ikke.
02: Fjernbetjening luftføler er tilsluttet og anvendes.
1
01 ~ 02
Celsius / Fahrenheit skfitning
Viser temperaturer i Celsius eller Fahrenheit
01: Celsius
02: Fahrenheit
1
01 ~ 02
-
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Kode
05

Produkt
Funktion
Beskrivelse
Værdi # 1 Bemærk

06

Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion
Beskrivelse
Værdi # 1

07

Bemærk

Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion
Beskrivelse

11

12

Værdi # 1 Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion
Beskrivelse
Værdi # 1 Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Range
Funktion
Beskrivelse
Værdi # 1 Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg

Detaljeret
Indstilling af temperatur valg
Udvælgelse til indstilling af temperatur som lufttemperaturen
eller vandtemperaturen.
01: Lufttemperatur
02: Vandtemperatur
Luft temperatur som indstillede temperatur er tilgængelig
kun ved fjernbetjenings luftføler.
Forbindelsen er aktiveret og funktion kode 03 er indstillet som 02.
2
01 ~ 02
Auto tør kontakt
Indstilling tør kontakt auto start option.
Hvis termostaten anvendes, bør værdien ændres fra "2" til "1".
01: Auto starter slukket
02: Auto start tændt
2
01 ~ 02
Adresse indstilling
Tildeling af adresse, når central kontroller er installeret
Hvis termostaten anvendes, bør værdien ændres fra "2" til "1".
00
00 ~ FF
Indstilling af lufttemperatur ved køling
Justering af vifte af 'Indstilling luft temperatur' i køle-tilstand
Øvre grænse for indstillingsområde
30 °C
24 ~ 30 °C
Nedre grænse for indstillingsområde
18 °C
18 ~ 22 °C
Indstilling af vandtemperaturen ved køling
Justerings vifte af 'Indstilling af vandtemperatur' i køle-tilstand
Øvre grænse for indstillingsområde
24 °C
20 ~ 25 °C
Nedre grænse for indstillingsområde (FCU er udstyret)
06 °C
06 ~ 18 °C
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'Indstilling af luft temperatur' anvendes, når
brugeren ønsker at
sætte mål temperatur
med rumtemperatur.

'Opsætning af vandtemperatur' anvendes,
når brugeren ønsker
at sætte mål temperatur ved leveret (fra
enheden) vandtemperatur.

System installation
Kode
13

Produkt
Funktion
Beskrivelse

14

Værdi # 1 Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion
Beskrivelse

15

Værdi # 1 Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion
Beskrivelse

18

Værdi # 1 Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion
Beskrivelse
Værdi # 1 Bemærk

21

Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion
DIP-afbryderBeskrivelse
Værdi # 1 Bemærk

Bemærkning

0 °C
-15 ~ 18 °C
Ikke anvendt
-

'Indstilling af sanitære
tank leveret vandtemperatur' anvendes, når
brugeren ønsker at
sætte vandtemperatur
på sanitære tank.

'Opsætning af leveret
vandtemperatur'
anvendes, når brugeren ønsker at sætte
mål temperatur af
leveret (fra enheden)
vandtemperatur.

'Indstilling af sanitære
tank leveret vandtemperatur' anvendes, når
brugeren ønsker at
sætte vandtemperatur
på sanitære tank.

DIP afbryder indstilling
er beskrevet i kapitel 6
i Installationsvejledning.

Ikke anvendt
-
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Standard
Udvalg
Værdi # 2 Note
Standard
Udvalg

Detaljeret
Indstilling af lufttemperatur i varmedrift
Justering af vifte af 'Indstilling af luft temperatur' i
varmedrift
Øvre grænse for indstillingsområde
30 °C
24 ~ 30 °C
Nedre grænse for indstillingsområde
16 °C
16 ~ 22 °C
Indstilling af leveret vandtemperatur i varmedrift
Justering af vifte af 'Indstilling leveret vandtemperatur' i varmedrift
Øvre grænse for indstillingsområde
57 °C
35 ~ 57 °C
Nedre grænse for indstillingsområde
15 °C (*20 °C)
15 ~ 34 °C (*20 ~ 34 °C)
"Indstilling af lufttemperatur" anvendes, når brugeren ønsker
at sætte mål på temperatur med rumtemperatur.
Indstilling af sanitære tanken af leveret vandtemperatur for
sanitær opvarmning af vand
Øvre grænse for indstillingsområde
50 °C
50 ~ 80 °C
Nedre grænse for indstillingsområde
40 °C
30 ~ 40 °C
Betontørring tilstand
Efter installation af vandrør for gulvvarme, kan brugeren
vælge betontørringen tilstand for at kurere cement
00: Betontørring tilstand er ikke tilsluttet og ikke brugt.
01: Fjernbetjening luftføler er tilsluttet og anvendes.
00
00 ~ 01
Indstilling af el-radiator tænd/sluk temperatur
No.6 = Slukket
No.6 = Slukket
No.7 = Tændt
No.7 = Slukket
Indstilling til brug Trin 1 effekt Indstilling til brug Trin 2 effekt
af varmeflade
af varmeflade
Udetemperatur hvor Trin 1 kapacitet el-radiator starter driften.
Base udeluftstemperatur

System installation
Kode
22

Produkt
Funktion
Beskrivelse

Værdi # 1

Bemærk

Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
23

Funktion
Beskrivelse

24

Værdi # 1 Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion
Beskrivelse

25

Værdi # 1 Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion
Beskrivelse
Værdi # 1 Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg

Detaljeret
Indstilling af cut-off temperatur ved køling(FCU indstilling
inkluderet)
Bestem forlader vandtemperaturen, når enheden er slukket.
Denne funktion bruges til at forhindre kondens på gulvet i
køling.
Cut-off temperatur. Værdi # 1 er gyldig, når Værdi # 2 er '01
(det betyder, at der FCU er installeret)'."
16 °C
16 ~ 25 °C
Afgør om FCU er installeret eller ej. '01' Betyder 'FCU er
ikke installeret', og '00' betyder 'FCU er installeret."
00
00 (udstyret) ~ 01 (ikke monteret)
Indstilling udendørs temperaturområde for vejrafhængig
operation
Indstilling udendørs Max/Min temperatur for vejrafhængig
operation øvre indstillingsområde
Øvre grænse for indstillingsområde
-10 °C
-20 ~ 05 °C
Nedre grænse for indstillingsområde
15 °C
10 ~ 20 °C
Indstilling af indeklimaet temperaturområde for vejrafhængig
operation
Indstilling indendørs Max/Min temperatur for vejrafhængig
operation øvre indstillingsområde
Øvre grænse for indstillingsområde
21 °C
20 ~ 30 °C
Nedre grænse for indstillingsområde
16 °C
16 ~ 19 °C
Indstilling for leveret vand temperaturområde for vejrafhængig operation
Indstilling af leveret vand max/min temperatur for vejrafhængig operation
Øvre grænse for indstillingsområde
57 °C
35 ~ 57 °C
Nedre grænse for indstillingsområde
15 °C (*20 °C)
15 ~ 34 °C (*20 ~ 34 °C)
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Kode
26

27

28

Produkt
Funktion
Beskrivelse
Værdi # 1

Bemærk

Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 3 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion
Beskrivelse
Værdi # 1 Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion

Detaljeret

Bemærkning

Indstilling af desinfektion operation
Indstilling start/vedligeholde tid til desinfektion
Aktiver/Deaktiver desinfektion operation
(00: Deaktiver, 01: Aktiver)
00
00 ~ 01
Startdato (Søndag: 1, Mandag: 2, · · · ·, Lørdag: 7)
06
01 ~ 07
Starttidspunkt på 24 timer (00 ~ 23)
23
00 ~ 23
Indstilling af desinfektion operation
Indstilling af desinfektion temperatur
Maksimal varme temperatur
70 °C
40 ~ 80 °C
Maksimal opvarmning varighed i minuttet
10 min
05 ~ 60 min
Indstilling kontrol af parameter for brugsvand opvarmning

Sanitære opvarmning
af vand skal aktiveres.
• Hvis brugsvand
opvarmning er deaktiveret, vil desinfektion
tilstanden ikke betjenes selvom Værdi # 1
af kode 26 er indstillet
som '01'.

• For at bruge desinfektion tilstanden bør
brugsvand opvarmning være muligt.

Se nedenfor noter for hver værdi
Beskrivelse
Temperatur hul fra Værdi # 2 af function kode 28
Værdi # 1 Bemærk
05 °C
Standard
01 ~ 20 °C
Udvalg
Maksimal temperatur genereret af AWHP kompressor cyklus
Værdi # 2
Bemærk

29

Standard
Udvalg

48 °C
40 ~ 50 °C
Indstilling kontrol af parameter for brugsvand opvarmning

Beskrivelse
Værdi # 1 Bemærk

Se nedenfor noter for hver værdi
Temperatur kløften mellem målsat brugsvand temperatur.
(Denne værdi er påkrævet til hyppige TÆND og SLUK af
vandtank varmelegeme.)
03 °C
02 ~ 04 °C
Bestemmelse for varmebehov og prioritering mellem sanitære vandtank opvarmning og gulvvarme
00
00 ~ 01

Funktion

Standard
Udvalg
Værdi # 2

Bemærk
Standard
Udvalg

Kun tilgængelig, når
sanitære vandtank er
installeret.
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Kode

Produkt

Detaljeret

2A

Funktion
Beskrivelse
Værdi # 1 Bemærk

Diverse indstilling
Bestem el-radiator og varmtvandsbeholder tænd og sluk
00: Betjen både el-radiator og sanitære tanken varmelegeme
01: Betjen kun sanitære akvarium varmelegeme
00
00 ~ 01
Ikke anvendt
Domestic hot water heating timers
Bestem følgende varighed tid: operation time of Domestic
hot water tank heating, stop time of Domestic hot water tank
heating, and delay time of sanitary tank heater operating.
This time duration defines how long time Domestic hot water
tank heating can be continued.
30 min
5 ~ 95 min (trin: 5 min)
heating can be stopped. It is also regarded as time gap
between Domestic hot water tank heating cycle.
180 min
0 ~ 600 min (trin: 30 min)
This time duration defines how long time Domestic hot water
tank heater will not be turned on in Domestic hot water heating operation.
20 min
20 ~ 95 min (trin: 5 min)
Skift temperatur tænd/sluk for rum-luft-temperatur
Vælg temperatur tænd/sluk for temperaturforskel.
Thermal off
Thermal on
1.5 °C
-0.5 °C
0
6 °C
4 °C
1
4 °C
2 °C
2
1 °C
-1 °C
3
0
0~3
Vælg temperatur tænd/sluk for udgående vandtemperatur
Vælg temperatur tænd/sluk for temperaturforskel.
Thermal off
Thermal on
0
2 °C
-2 °C
1
4 °C
-6 °C
2
4 °C
-2 °C
3
1 °C
-1 °C
0
0~3

2B

Standard
Udvalg
Værdi # 2 Bemærk
Standard
Udvalg
Funktion
Beskrivelse

Værdi # 1 Bemærk
Standard
Udvalg
Værdi # 2

Bemærk
Standard
Udvalg

Værdi # 3
Bemærk
Standard
Udvalg
2E

Funktion
Beskrivelse
Værdi # 1 Bemærk

Standard
Udvalg
2F

Funktion
Beskrivelse
Value #1 Bemærk

Standard
Udvalg

Bemærkning

※ Noget indhold kan ikke blive vist, afhængigt af DIP afbryder indstilling i hoved PCB-samling (Heater).
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Fælles indstilling
• Funktion kode 01 : Ekstra kølemiddel påfyldning
Ekstra kølemiddel påfyldning bør foretages, når yderligere kølemiddel påfyldning er påkrævet. Hvis
du vil påfylde kølemiddel, skal enheden køre i køling tilstand. Ekstra kølemiddel påfyldning vil øjeblikkeligt gør enheden så den arbejder i afkølingstilstand i 18 minutter.
Bemærk: • Hvis du trykker på form for knap i løbet af denne tilstand, vil ekstra kølemiddel påfyldning være færdig.
• Efter at have kørt 18 minutter under ekstra kølemiddel opladning, vil systemet automatisk slukke.
• Funktion kode 02 : Deaktiver 3 minutters forsinkelse
Fabriksbrug.
• Funktion kode 03 : Fjernbetjening luftføler tilslutning
Hvis brugeren forbinder fjernbetjeningsluftføler til at styre enheden ved rumtemperaturen, skal forbindelse oplysninger anmeldes til enheden.
Bemærk : Hvis remote luft sensor er tilsluttet, men denne funktion kode er det ikke indstillet korrekt, kan enheden ikke være kontrolleret af rumtemperatur.
• Funktion kode 04 : Celsius/Fahrenheit skiftning
Temperaturen vises i Celsius eller Fahrenheit.
• Funktion kode 05 : Indstilling af temperatur valg
Enheden kan betjenes i henhold til lufttemperatur eller leveret vandtemperatur. Udvælgelsen af
temperatur indstilling som lufttemperaturen eller leveret vandtemperatur bestemmes.
Bemærk : Lufttemperatur som temperatur indstillet er kun tilgængelig når fjernbetjeningsluftføler
forbindelsen er aktiveret, og Funktion kode 03 er indstillet som 02.
• Funktion kode 06 : Auto tør kontakt
Denne funktion gør det muligt at tør kontakt opererer under auto drift tilstand eller manuel tilstand
med fjernbetjeningen.
Hvis termostaten anvendes, bør værdien ændres fra "2" til "1".
• Funktion kode 07 : Adresse indstilling
Når centrale kontroller er installeret, vil adresse tildele fastsat af denne funktion.
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Temperaturområde indstilling
• Funktion kode 11 : Indstilling af lufttemperatur ved køling
Bestem køling indstilling temperaturområde, når lufttemperaturen er valgt som indstilling temperatur.

BEMÆRK
Kun tilgængelig, når fjernbetjening luft temperaturføler er tilsluttet.
• Tilbehør PQRSTA0 skal installeres.
• Desuden bør funktion kode 03 blive indstillet korrekt.
• Funktion kode 12 : Indstilling af vandtemperaturen ved køling
Bestem køling indstilling temperaturområde, når leveret vandtemperaturen er valgt som indstilling
temperatur.

BEMÆRK
Kondensvand på gulvet
• Under afkøling operation, er det meget vigtigt at holde vandtemperaturen højere end 16°C.
Ellers kan kondenserende blive skete på gulvet.
• Hvis gulvet er i fugtige omgivelser, skal du ikke forlade vandtemperaturen under 18°C.

BEMÆRK
Kondensvand på radiatoren
• Ved køling operation, kan koldt vand ikke strømme til radiatoren. Ved koldt vand ind til radiatoren, kan dug dannes på overfladen af radiatoren.
• Funktion kode 13 : Indstilling af lufttemperatur i varmedrift
Bestem varme indstilling temperaturområde, når lufttemperaturen er valgt som indstilling temperatur.

FORSIGTIG
Kun tilgængelig, når fjernbetjening luft temperaturføler er tilsluttet.
• Tilbehør PQRSTA0 skal installeres.
• Desuden bør funktion kode 03 blive indstillet korrekt.
• Funktion kode 14 : Indstilling af leveret vandtemperatur i varmedrift
Bestem varme indstilling temperaturområde, når leveret vandtemperaturen er valgt som indstilling
temperatur.
• Funktion kode 15 : Indstilling af sanitære tank til leveret vandtemperatur
Bestem varme indstilling temperaturområde for leveret vandtank.

BEMÆRK
Kun tilgængelig, når sanitære vandtank funktionen er installeret.
• Sanitære vandtank og sanitære vandtank sættet skal installeres.
• DIP afbryder nr. 2 og 3, skal være indstillet korrekt.
• Funktion kode 18 : Betontørring tilstand.
Efter installation af vandrør for gulvvarme, kan brugeren vælge betontørringen tilstand for at kurere cement.
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1

Tryk og hold programmering knappen i 3 sekunder for at komme ind i
indstilling af betontørringen tilstand.

2

Tryk programmering knappen for at
vælge funktion kode 18.

3

Tryk venstre, højre for at flytte til
betontørring indstilling del.

4

Tryk op, ned for at justere "01" eller "00"
(00: Ikke anvendt 01: anvendes)

Hvis du er færdig med indstillingen, tryk
på OK/RYD.

5
6

Tryk exit for at forlade eller systemet vil automatisk udløse uden input i 25
sekunder.

7

Under betontørringen tilstand vil "tør" vises.
Dage tilbage for at fuldføre betontørringen
tilstand vises.
Dage
tilbage
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Temperaturkontrol parameterindstilling osv.
• Funktion kode 21 : Indstilling af elektriske varmelegeme Tænd/Sluk temperatur
Brug Trin 1 kapacitet el-radiator: når DIP afbryder nr. 6 og 7 er indstillet som 'OFF-ON':
- Værdi # 1: udetemperatur, hvor Trin 1 kapacitet el-radiator starter driften.
- Værdi # 2: ikke brugt.
- Eksempel: Hvis Værdi #1 er sat som "-1" og DIP afbryder Nr 6. og 7 er indstillet som 'OFF-ON', så
Trin 1 kapacitet af elektrisk varmelegeme vil starte drift, når udetemperaturen er under -1°C og
nuværende leveret vandtemperatur eller rum lufttemperaturen er langt under end målsat leveret
vandtemperatur eller målsat rumtemperatur.
Brug Trin 2 kapacitet el-radiator: når DIP afbryder nr. 6 og 7 er indstillet som 'OFF-OFF' :
- Værdi # 1: basen udetemperatur.
- Værdi # 2: anvendes ikke
- Eksempel: Hvis værdi # er sat som '-1' og DIP afbryder Nr 6. og 7 er indstillet som 'OFF-OFF', så
STEP2 kapacitet el-radiator vil starte drift, når udetemperaturen er under -1°C og nuværende forlader vandtemperatur eller værelse lufttemperaturen er langt under end målsat forlader vandtemperatur eller målsat rum lufttemperatur.
• Funktion kode 22 : Indstilling af cut-off temperatur ved køling (FCU indstilling inkluderet)
Bestem leveret vandtemperatur, når enheden er slukket. Denne funktion bruges for at forhindre
kondens på gulvet i køling tilstand.
- Værdi # 1: cut-off temperatur. Værdi #1 er gyldig, når Værdi # 2 er '01 (det betyder, der FCU er
installeret)'.
- Værdi # 2: afgør om FCU er installeret eller ej. ’01' betyder 'FCU ikke er installeret', og '00' betyder 'FCU er installeret.'
- Eksempel: Hvis Værdi # er sat som '10' og Værdi #2 er '01' og faktisk FCU er ikke installeret i
vandet loop, standser enheden driften ved køling, når leveret vandtemperatur er under Hvis Værdi
# er sat som '10' og Værdi #2 er '01' og faktisk FCU er ikke installeret i vandet loop, standser
enheden driften ved køling, når leveret vandtemperatur er under 10 °C.
- Eksempel: Hvis Værdi #1 er sat som '10' og Værdi #2 er '00' og faktisk FCU er installeret i vandet
loop, Værdi #1 anvendes ikke, og enheden stopper ikke operation i køle-tilstand, når leveret vandtemperaturen er under 10°C.

BEMÆRK
FCU Installation
• Hvis FCU anvendes, bør relaterede 2-vejs ventil monteres og tilsluttes til hoved PCB-samling (Heater).
• Hvis Værdi #2 er sat som '00', men FCU eller 2-vejs ventil ikke er installeret, kan enheden køre
unormal drift.
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• Funktion kode 23, 24 og 25 : Indstilling vejrafhængig operation
Vejrafhængig operation er, at enheden automatisk tilpasser målsat temperatur (leveret vand eller
rumluft) ifølge udetemperaturen.
- Værdi # 1 og Værdi # 2 af funktion kode 23: sortiment af udetemperatur
- Værdi # 1 og Værdi # 2 af funktion kode 24: sortiment af auto-justerbar målsat rumtemperaturen
- Værdi # 1 og Værdi # 2 af function kode 25: sortiment af auto-justerbar målsat leveret vandtemperatur
Bemærk : Vejrafhængig operation anvendes til opvarmning tilstand.

Auto-Justerbar
Måltemperatur

Temperatur profil
Vejrafhængig operation

Værdi # 1 af funktion
kode 24 eller 25

Værdi # 2 af funktion
kode 24 eller 25
Udetemperatur
Værdi # 1 af
funktion kode 23

Værdi # 2 af
funktion kode 23
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• Funktion kode 26 og 27 : Indstilling af desinfektion operation
Desinfektion operation er speciel sanitære drift til at dræbe og forhindre vækst af virus inde i tanken.
- Værdi # 1 af funktion kode 26: Valg af aktivere eller deaktivere desinfektion operationer. '00' for
deaktivere, og '01' for aktivere.
- Værdi # 2 af funktion kode 26: Bestemmelse af tidspunktet for desinfektion tilstand som kører. '01'
til søndag, '02' for Mandag ... og '07' for lørdag.
- Værdi # 3 af funktion kode 26: Bestemme af tidspunktet for desinfektion af tilstanden som kører.
'00' for 12:00, '01' for 01:00, ..., '22' for 22:00, og '23' for 11:00.
- Værdi # 1 af funktion kode 27: Måltemperaturen desinfektion tilstand.
- Værdi # 2 af funktion kode 27: Varighed af desinfektion tilstand.

Vandtemperatur
(Inde i brugsvand tank)

Temperatur profil
Desinfektion operation

Værdi # 1 af
funktion kode 27

Værdi # 2 af
funktion kode 27

Værdi # 2 af
funktion kode 26

Tid

BEMÆRK
Vales af function kode 26
• Hvis Værdi # 1 af funktion kode 26 er indstillet til '00', som er 'deaktivere desinfektion tilstand',
er værdi #2 og Værdi # 3 anvendes ikke.
• Når Værdi # 1 er sat som '01', er det 'muligt desinfektion tilstand',' Værdi # 2 vises i placeringen
af Værdi # 1 og ærdi # 3 vises i positionen af Værdi # 2. Det er på grund af begrænset bredde
af fjernbetjeningens display.

BEMÆRK
Brugsvand opvarmning skal aktiveres.
• Hvis brugsvand opvarmning er deaktiveret, vil desinfektion tilstanden ikke betjenes selvom Værdi # 1 af kode 26
er indstillet som ‘01’.
• For at bruge desinfektion tilstanden bør brugsvand
opvarmning være aktiveret. (Ved knap indgang eller tidskema programmering)

Tryk gentagne gange
knappen for at
aktivere sanitære beholder opvarmning

<Brugsvand Opvarmning Disable>

<Brugsvand Opvarmning aktivere>
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• Funktion kode 28 og 29 : Indstilling kontrol parameter for tilregnelighed vandopvarmningsanlæg drift
Beskrivelser for hver parametre som følgende.
- Værdi # 1 af funktion kode 28: temperatur hul fra Værdi # 2 af funktion kode 28.
- Værdi # 2 af funktion kode 28: maksimal temperatur genereret af AWHP kompressor cyklus.
- Eksempel: Hvis Værdi # 1 er sat som '5 'og Værdi # 2 er sat som '48', så vil Session A (se grafen)
påbegyndes, når vandtank temperatur er under 45 °C.... Hvis temperaturen er over 48 °C ..., så vil
session B påbegyndes.
- Værdi # 1 af funktion kode 29: temperatur kløften mellem målsat brugsvand temperatur. Denne
værdi er påkrævet til hyppige Tænd og sluk af vandtank radiator.
- Værdi # 2 af funktion kode 29: Bestemmelse for varmebehov prioritering mellem sanitære vandtank opvarmning og gulvvarme.
- Eksempel: Hvis brugerens ønskede temperatur er indstillet som '70' og Value # 1 er sat som '3 ',
så vil vandtankens varmer være slukket, når vandtemperaturen er over 73 °C. Vandtankens varmelegeme vil blive tændt, når vandtemperaturen er under 70 °C.
- Eksempel: Hvis værdi #2 er sat som '0', der betyder varme prioritet er på brugsvand opvarmning
er brugsvand opvarmes af AWHP kompressor cyklus og varmtvandsbeholder. I dette tilfælde
under ordet kan det ikke opvarmes under brugsvand opvarmning. På den anden side, hvis værdien # 2 er sat som '1', der betyder varme prioritet er på gulvvarme, sanitære tanken er KUN opvarmet med vandvarmer. I dette tilfælde vil gulvvarme ikke stoppe, mens sanitært vand er opvarmet.
Vandtemperatur
(Inde i brugsvand tank)
Vandvarmer slukker
temperaturen
Målsat brugsvandstemperatur
(indstillet af brugeren)

Værdi # 1 af
funktion kode 29

værdi # 2 af funktion kode 28
Værdi # 1 af
funktion kode 28

Starttemperatur af
brugsvand opvarmning
Session A

Session C
Session B

Session D
Tid

Session A: Opvarmning af AWHP kompressor cyklus
Session B: Opvarmning med vandvarmer
Session C: Ingen varme (Vandvarmer er slukket)
Session D: Opvarmning med vandvarmer

DANSK

BEMÆRK
Brugsvand opvarmning fungerer ikke, når den er deaktiveret.
Aktivering/deaktivering af brugsvand opvarmning bestemmes ved at skubbe

knappen.

Når
vises på fjernbetjeningen, er brugsvand opvarmning aktiveret. (Ved knap af indgang eller tidskema programmering)
?)<-:
0-)<16/

78-:
57,-
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• Funktion kode 2A : Diverse indstilling
- Værdi # 1 af funktion kode 2A: bestemme el-radiator og sanitære tank varmer tændt og slukket.
- Værdi # 2 af funktion kode 2A: ikke brugt.
- Eksempel: Hvis Værdi # 1 er sat som '0', så el-radiator og sanitære tank varmer er til og fra efter
at kontrollere logik. Hvis Værdi # 1 er sat som '1', så el-radiator er aldrig tændt og kun vandvarmer
er til og fra efter at kontrollere logik.
• Funktion kode 2B : Sanitære vand varme timere
Bestem følgende tid varighed: driftstiden for sanitære beholder opvarmning, stoptidspunkt for sanitære beholder opvarmning, og forsinke tidspunktet for sanitære tank varmer drift.
- Værdi # 1 af funktion kode 2B: Denne gang varigheden definerer, hvor lang tid vil sanitære tank
varmelegeme fortsættes.
- Værdi # 2 af funktion kode 2B: Denne gang varigheden definerer, hvor lang tid vil sanitære tank
opvarmning stoppes. Det betragtes også som tiden mellem sanitære beholder og opvarmning
cyklus.
- Værdi # 3 af funktion kode 2B: Denne gang varigheden definerer, hvor lang tid vil sanitære tank
varmelegeme ikke blive aktiveret i brugsvand opvarmning.
- Eksempel på tidsdiagram:

Sanitære tank
varmer er aktiveret
Sanitære tank
varmer er aktiveret
Sanitære tank opvarmning
er nødvendig
2B.02

2B.01

2B.02

2B.01

2B.02

Sanitære tank varmedrift
Sanitære tank varmer operation
2B.03

2B.03

Sanitære tank varmedrift
Sanitære tank varmer operation
Tid
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7. Tjek point, vedligeholdelse og fejlfinding
Hvis alt går godt indtil nu, er der tid til at starte driften og til at tage fordelene ved
.
Inden arbejdet påbegyndes, er pre-tjek points beskrevet i dette kapitel. Nogle kommentarer om vedligeholdelse og om hvordan man gør fejlfinding præsenteres.

Tjekliste før betjening
FORSIGTIG
Sluk for strømmen, før du ændrer ledninger eller håndtering af enheden.
Ingen

Kategori

1

2

El-felt for

Emne

Tjek point

Ledningsføring

• Alle kontakter med kontakter til forskellige poler skal forbindes tæt
ifølge regional eller national lovgivning.
• Kun kvalificeret person kan udføre ledningsføring arbejde.
• Ledninger og lokalt leverede elektriske dele skal overholde europæiske og regionale bestemmelser.
• Ledningerne skal følge ledningsdiagrammet som følger med enheden.

Beskyttelsesanordninger

3

Jord ledningsføring

4

Strømforsyning

5

klemrækkekabling

6

Påfyldt vandtryk

7

Vand

Brændstofpumpe

8

By-pass ventil

9

Installationsdele inspektion

10

• Du må ikke jorde til gas eller byvandrør, metallisk del af en bygning,
absorber, osv.
• Brug dedikeret højspændingsledning.
• Tilslutninger på klemrække (indersiden af apparatet) skal strammes.
• Efter vand påfyldning skal trykket gage (foran enheden) angive
200~250 kPa. Det må ikke overstige 300 kPa.
• Under vand påfyldning, bør luft tages igennem hullet i luftrensningen.
• Hvis vandet ikke sprøjte ud, når spidsen (øverst af hullet) trykkes ind,
så er udluftning endnu ikke afsluttet. Ved grundigt gennemskyllet, vil
vandet sprøjte ud som springvand.
• Vær forsigtig, når test air purge. Vandsprøjt kan gøre dit tøj vådt.

• By-pass ventil bør monteres og justeres for at sikre tilstrækkelig
vandmængde. Hvis vandgennemførsel er lav, kan gennemførsel
afbryder slå (Ch14) fejl.
• Der bør ikke være tilsyneladende beskadiget dele inde i apparatet.
• Kølemiddel lækage forringer ydeevne. Ved lækage, skal du kontakte
kvalificeret LG klimaanlæg installation personale.

Kloakering behandling

• Under afkøling drift, kan kondenseret dug falde ned til bunden af
enheden. I dette tilfælde, forberede dræning behandling (for eksempel fartøj at indeholde kondenseret dug) for at undgå vanddråber.
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Kølemiddel lækage
Enhedens

11

• Installer ELB (fejlstrømsafbryder) med 30 mA.
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Vedligeholdelse
For at sikre den bedste ydeevne af
, er du forpligtet til at udføre periodisk kontrol og
vedligeholdelse. Det anbefales at fortsætte nedenstående checkliste en gang om året.

FORSIGTIG
Sluk for strømmen, før du fortsætter vedligeholdelse
Nr.

Kategory

produkt
Vandtryk

1

2

Vand

3

4

Elektricitet

Tjek point
• I normal tilstand, bør trykmåler (indersiden af apparatet) vise
200~250 kPa.
• Hvis trykket er mindre end 30 kPa, skal du påfylde vandet.

Si (Vandfilter)

• Adskil si. Vask derefter sien for at gøre den ren.
• Ved demontering af sien, skal du være forsigtig så vandet ikke flyder ud.

Sikkerhedsventil

• Åbn kontakten af sikkerhedsventilen, og kontrollere, om vandet
oversvømme ud igennem afløbsslangen.
• Efter kontrol, lukkes sikkerhedsventilen.

Klemrækkekabling

• Se og inspicere, om der er løsne eller hoppede tilslutning på
klemrækken.

Test kørsel
Tjek før test kørsel
1

Kontroller at se, om der er lækage af kølemiddel, og kontrollere, om den effekt eller
transmission kablet er tilsluttet korrekt.
Bekræft, at 500 V megger viser 2,0 MΩ eller mere mellem strømforsyning klemrække og
jord. Må ikke operere i tilfælde af 2,0 MΩ eller mindre.
BEMÆRK: Udfør aldrig mega ohm Tjek over klemmestyring bord.
Ellers kan styrekortet knække.

2

Umiddelbart efter montering af enheden, eller efter at have forladt det slået
fra i længere tid, kan modstanden i isolering mellem strømforsyningen klemkassen og jorden falde til ca. 2,0 MΩ som følge af kølemiddel akkumulering i
indre kompressoren.
Hvis isolationsmodstanden er mindre end 2,0 MΩ tænd for strømforsyningen.
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Testkørsel rutediagram
START

NEJ Kontroller, om strømkablet og

Betjen enheden i varmedrift.
Vil test operation starte?

kommunikationskabel er tilsluttet helt

JA
NEJ

Er koldt vand, udledet i mere
end 3 minutter?
JA

Er der temperaturforskel
mellem indtag og udledte vand?
JA

* Kontroller belastningen
(Ind/Ud Temp.)
* Kontroller rør længde og mængden
af kølemiddel
NEJ * Tjek for unormal lyd i
(forb., Ventilator, andre)
* Der henvises til fejlfinding af
udendørs enhed

Driftsform ændring
Opvarmningstilstand

NEJ

Udledes der varmt vand?
Yes

Normal

Luftbåren udsendelse af støj
Det a-vægtede lydtryk, som produktet udsender, er under 70 dB.
** Lydtrykket kan variere, afhængigt af placering i lokalet.
De nævnte tal er støjudsendelsesniveauet og ikke nødvendigvis lig niveauet for forsvarligt arbejdsmiljø.
Selvom der er en sammenhæng mellem niveauet for udsendelse af støj og eksponeringsniveauet, giver
denne sammenhæng ikke nogen troværdig indikation af, om yderligere foranstaltninger er nødvendige.
De faktorer, der påvirker den faktiske eksponering af arbejdsstyrken, omfatter egenskaber i selve
arbejdslokalet og andre former for støj, som f.eks. antallet af maskiner i lokalet og andre nærliggende
processer. Derudover betyder det også noget, hvor lang tid en operatør er udsat for støj.
Det tilladte eksponeringsniveau kan også variere fra land til land.
Disse oplysninger vil dog gøre brugeren af udstyret i stand til at vurdere risiciene bedre.

Nedre grænseværdier

Den nedre grænseværdi: 0,44kg/m3 (R410A)

n Beregn koncentration af kølemiddel
Koncentration af kølemiddel =

Den samlede mængde af påfyldt kølemiddel i en kølemaskine (kg)
Størrelsen på det mindste rum, hvor en enhed til anvendelse indendørs er installeret
(m3)
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Den nedre grænseværdi er den koncentration af freon, hvor der kan gribes ind, uden at folk tager skade,
når kølemidlet udledes i atmosfæren. Den nedre grænseværdi omregnes i enheden kg/m3 (Vægt for freon
pr. enhed luftmasse) til at foretage beregninger
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Vakuum & påfyldning af kølemiddel
Som standard, produktet er der opkrævet kølemiddel.
Vakuum og kølemiddelfyldning, hvis der er lækage af kølemiddel.

1. Vakuum
For at arbejde med vakuum. Ved lækage af kølemiddel.
Gasrør
(At kølefunktion)

SVC port
Hovedfod gauge
Forgreningsventil
Kølemiddel
cylinder

Lo

Åben

Hi

Luk

Vakuumpumpe
(0.5 ~ 1HP)
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Når du vælger et tomrum, bør du vælge en, der er i stand til at opnå 0,2 Torr af ultimativ vakuum.
Grad af vakuum udtrykkes i Torr, micron, mmHg og Pascal (Pa). Enhederne korrelerer som følger:

Manometertryk
Absolut tryk
Torr
Micron
mmHg
Pa

Enhed

Standard atmosfærisk tryk

Perfekt vakuum

Pa
Pa
Torr
Micron
mmHg
Pa

0
1.033
760
760000
0
1013.33

-1.033
0
0
0
760
0

2. Påfyldning af kølemiddel
Du bør påfylde efter vakuum.
Du kan se mængden af kølemiddel ved kvalitetsmærke.
Venligst opkræv køling tilstand, når der ikke er fuld påfyldning.
Gasrør
(Ved kølefunktion)

SVC port
Hovedfod gauge

DANSK

Kølemiddel
cylinder
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Kølemiddel
cylinder

Kølemiddel
cylinder

3. Placering af SVC fort
AHBW056A0/AHBW076A0/AHBW096A0

z}jG

AHBW126A0/146A0/166A0
128A0/148A0/168A0

z}jG
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Fejlfinding
Hvis varmepumpen ikke fungerer korrekt, eller slet ikke starter, skal du kontrollere følgende.

FORSIGTIG
Sluk for strømmen, før du fortsætter fejlfinding.

Problemløsning af problemet, under driften
Nr.

Problem

Årsag

Løsning

• Sæt måltemperaturen korrekt.
• Indstilling målet af tempe- • Tjek om temperatur er vandbaseret eller luft-baseret. Se Funktion
raturen er ikke korrekt.
kode 03 og 05 i kapitel 6.

1

2

3

4

5

• Påfyldt vand er ikke nok.

• Kontrollér trykmåler og opkræver mere vand indtil trykmåler indikerer 200~250 kPa.

• Vandmængde er lav.

• Kontroller, om sien samler for meget partikler. Hvis det er tilfældet,
bør sien renses.
• Tjek om intern vandpumpe hastigheden ikke er indstillet som 'Høj'.
Det bør fastsættes som 'Høj'.
• Tjek om trykmåler angiver mere end 30 kPa.
• Tjek om vandrør er at få lukket på grund af stablede partikler eller
kalk.

Opvarmning eller afkøling
er ikke tilfredsstillende.

• Vandindgangstemperatur • Hvis vandindløb temperatur er over 55°C, vil enheden ikke betjeSelvom strømforsyning er temperaturen er for høj.
nes af hensyn til at beskytte systemet.
OK (fjernbetjeningen viser
•
oplysninger), er enheden • Vand indgangstemperatur Hvis vandindløb temperatur er under 5°C, vil enheden ikke betjenes af hensyn til at beskytte systemet. Vent, mens enheden varer for lav.
ikke begynde at arbejde.
mer vandet op i indløbstemperatur.

Vandpumpe støj.

Vandet er løbet ug igennem afløbsslangen.

Brugsvand er ikke varmt.

• Åbn hætten af luftrensningen for at påfylde mere vand, indtil tryk
gage indikerer 200~250 kPa.
• Udluftning er ikke helt fær• Hvis vandet ikke sprøjte ud, når spidsen (øverst af hullet) trykkes
dig.
ind, så er udluftning endnu ikke afsluttet. Ved grundigt gennemskyllet, vil vandet sprøjte ud som springvand.
• Vand trykket er lavt.

• Tjek om trykmåler angiver mere end 30 kPa.
• Kontroller om ekspansion tank og trykmåler fungerer godt.

• For meget vand er
påfyldt.

• Lad vandet løbe ud ved at åbne kontakten af sikkerhedsventilen,
indtil tryk gage indikerer 200~250 kPa.

• Ekspansionsbeholder er
beskadiget.

• Udskift ekspansionsbeholderen.

• Termisk beskytter af
• Åbn sidepanel sanitære vandtank og tryk på reset-knappen på
vandtank varmer er akti- thermal protektoren. (For mere detaljerede oplysninger henvises til
veret.
installationsvejledning for sanitære vandtank.)
• Tryk
gen.

knappen og identificere, om
?)<-:
0-)<16/

78-:
57,-

<-58

vises på fjernbetjenin?)<-:
0-)<16/

78-:
57,-

<-58
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• Brugsvand opvarmning
er deaktiveret.
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Fejlfinding af fejlkode
Kode
nr.
1
2
6
8
16
17
18
19

Beskrivelse

Årsag

Normal tilstand

Problem i fjernbetjenings rumluft sensor

• Modstand: 10 kΩ ved 25 celsius
(frakoblet) → til fjernrumluft sensor
Problem i kølemiddel (indløbsssiden) sensor
• Modstand: 5 kΩ ved 25 Celsius
Problem i kølemiddel (udløbssiden) sensor • Forkert forbindelse mellem sensor (frakoblet) → for alle sensorer
og PCB (Heater).
BORTSET fjernrumluft sensor
Problem i vandtank sensor
• PCB (Heater) fejl
• Spænding: 2,5 V DC ved 25 celsiProblemer i sensorer
• Følerfejl
us (tilsluttet) (for alle sensorer)
Problem i vand-indløb sensor
• Henvis modstand temperatur tabel
for at kontrollere i forskellige temProblem i vand-afløb sensor
peraturer
Problem i vand-midlertidige sensor

Dårlig kommunikation mellem fjernbetjeningen og enheden.

• Ledningsforbindelse mellem fjern• Forkert forbindelse mellem sensor
betjeningen og Hoved PCB-samog PCB (Heater)
ling (Heater), bør være stram
• PCB (Heater) fejl
• Udgangsspænding PCB bør være
• Følerfejl
12 V DC

Dårlig kommunikation mellem Hoved PCBsamling (Heater) og Hoved PCB-samling
(Inverter) af enheden.

• Stikket til transmission er afbrudt
• Forbindelsesledningerne er ikke tilsluttet korrekt
• Ledningsforbindelsen mellem fjern• Kommunikationslinjen brydes
betjening panel og hoved PCB• Hoved PCB-samling (Inverter) er
samling (Heater), skal være stram.
unormal
• Hoved PCB-samling (Heater) er
unormal

PCB-programmet (EEPROM) fejl

• Elektrisk eller mekanisk skade en
EEPROM

• Denne fejl kan ikke tillades
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Problem i gennemførsel afbryderen

• Gennemførsel afbryderen er åben,
mens intern vandpumpe arbejder
• Gennemførsel afbryderen er lukket,
mens intern vandpumpe ikke fungerer
• Gennemførsel afbryderen er åben,
mens DIP afbryderen nr. 5 af
Hoved PCB-samling (Heater) er
indstillet som på

• Gennemførsel afbryderen skal lukkes, mens intern vandpumpe virker
eller DIP afbryder nr. 5 i Hoved
PCB samling (Heater) er indstillet
som på
• Gennemførsel afbryderen bør være
åben, mens intern vandpumpe ikke
fungerer
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Vandrør overophedet

• Unormal drift af el-radiator
• Leveret vandtemperatur er over
57 ℃

• Hvis der er noget problem i elektrisk varmelegeme kontroller om
leveret vandtemperaturen er 57 ℃

Termisk sikring er beskadiget

• Termisk sikring afskåret ved unormal overophedning af intern elek- • Denne fejl vil ikke ske, hvis tempetrisk varmelegeme
raturen på el-radiator tanken er
• Mekanisk fejl af termisk sikring
under 80 ℃
• Ledning er beskadiget
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