Lehetőség szerint ne telepítse az egységet olyan
helyen, ahol a környezeti hőmérséklet -20°C alá
csökkenhet.

117,6 N•m
10 Gázszivárgás-érzékelő

Megaméter
Multiméter
Nyomatékkulcs

A monoblokk egységet sík, szilárd felületre kell
felszerelni.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Olyan hely, ahol jó a levegőáramlás.

Az utasítások ﬁgyelmen kívül hagyására visszavezethető, nem megfelelő telepítés sérüléseket és károkat okoz; ezek súlyosságát az alábbi jelölésekkel adtuk meg.

Olyan hely, ahol a monoblokk egység működési zaja
nem okoz kellemetlenséget a felhasználónak.

Ez a jelölés súlyos, akár végzetes sérülés lehetőségére hívja fel a ﬁgyelmet.
Ez a jelölés sérülés vagy anyagi kár lehetőségére hívja fel a ﬁgyelmet.

A fekete hátterű szimbólum olyan utasításokat jelöl, amelyeket kötelező végrehajtani.

• A telepítést követő próbaüzem során erősítse meg, hogy nem tapasztalhatók rendellenességek. Ezután magyarázza el a felhasználónak az útmutató szerinti
üzemeltetés, ápolás és karbantartás menetét. Hívja fel az ügyfél ﬁgyelmét arra, hogy őrizze meg az üzemeltetési útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa.
• Ha bármilyen kétsége felmerül a telepítéssel vagy az üzemeltetéssel kapcsolatban, mindig forduljon a hivatalos márkakereskedőhöz tanácsért és információért.

VIGYÁZAT!

A műanyag zacskókat (csomagolóanyagot) tartsa távol kisgyermekektől, mert fulladást okozhatnak.
Ne használjon csőkulcsot hűtőközegcső telepítésekor. Eldeformálhatja a csövet, és az egység hibás működését okozhatja.
Ne vásároljon jóváhagyás nélküli elektromos alkatrészeket a telepítéshez, szervizeléshez, karbantartáshoz stb. Ezek áramütést vagy tüzet okozhatnak.

(

Ez az egység több tápról üzemel. Az egységek kapcsainak hozzáférhetővé tétele előtt minden áramkört le kell választani.
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Ne módosítsa a monoblokk egység vezetékezését más részegységek (pl. fűtőegység stb.) telepítéséhez. A túlterhelt vezetékek vagy vezetékcsatlakozási pontok áramütést
vagy tüzet okozhatnak.
Ne használjon az előírttól eltérő típusú hűtőközeget. Az kárt tehet az egységben, továbbá robbanást és személyi sérülést stb. okozhat.
Elektromos munkákhoz kövesse az országos vezetékezési szabvány, szabályzat és a jelen telepítési útmutató előírásait. Független áramkört és önálló csatlakozóaljzatot
használjon. Ha az elektromos áramkör kapacitása túl alacsony, vagy ha az elektromos munka során hibát követ el, az áramütést vagy tüzet okozhat.
A vízvezetékkör telepítési munkálatai során tartsa be a vonatkozó európai és országos szabályozásokat (beleértve az EN 61770 szabványt is), valamint a helyi vízvezetékszerelési és építésügyi szabályzatot.
A telepítéshez márkakereskedő vagy szakember segítségét kell kérni. Ha nem megfelelően végzik el a telepítést, az vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
A telepítéskor szigorúan tartsa be a jelen telepítési útmutató előírásait. Ha nem megfelelően végzik el a telepítést, az vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.

(

A telepítéshez csak a mellékelt vagy meghatározott alkatrészeket használja. Ellenkező esetben a monoblokk egység a rezgés miatt leeshet, ill. vízszivárgás, áramütés vagy
tűz keletkezhet.
Vízszintes, erős, szilárd helyre telepítse a monoblokk egységet, amely elbírja annak súlyát. Ha a telepítés helye ferde, vagy teherbírása túl alacsony, az egység leeshet, és
személyi sérülést okozhat.
Kifejezetten ajánlott ezt a berendezést áram-védőkapcsolóval (FI relével) együtt telepíteni a vonatkozó – a szivárgó árammal kapcsolatos – hatósági vezetékezési szabályoknak,
illetve az országos biztonsági előírásoknak megfelelően.
Az egység kizárólag zárt vízkörben történő használatra alkalmas. Nyitott vízvezetékrendszerben történő használat esetén a vízvezetékek fokozott korróziója jelentkezhet,
valamint a vízben fellép a baktériumok (leginkább Legionella) megtelepedésének kockázata.
Ha bármilyen kétsége felmerül a telepítéssel vagy az üzemeltetéssel kapcsolatban, mindig forduljon a hivatalos márkakereskedőhöz tanácsért és információért.
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Olyan helyet válasszon a telepítéshez, ahol az esetleges vízszivárgás nem okoz kárt más berendezésekben.
Ha fémlécekkel vagy dróthálóval megerősített faszerkezetes épületben telepít elektromos berendezést – az elektromos berendezésekre vonatkozó szabványok szerint –, nem
lehet elektromos érintkezés a berendezés és az épület között. Helyezzen szigetelőanyagot a kettő közé.
A telepítést az adott ország épületgépészeti szabályainak megfelelően kell végezni, amelyek megkövetelhetik a helyi hatóságok értesítését a telepítés előtt.
Ha a csavarokkal rögzített elülső panel eltávolítása után bármilyen munkát végez a monoblokk egységen, azt hivatalos márkakereskedő és a telepítéshez megfelelő
képesítéssel rendelkező szerződéses partner felügyelete mellett végezze.
Gondoskodjon az egység megfelelő földeléséről.Ne csatlakoztassa az elektromos földelést gázcsőhöz, vízcsőhöz, ill. a villámhárító rúd vagy telefon földeléséhez. Ellenkező
esetben – ha a szigetelés megrongálódik, vagy a monoblokk egység elektromos földelése meghibásodik – áramütés veszélye áll fenn.

VIGYAZAT
Ne telepítse a monoblokk egységet olyan helyekre, ahol gyúlékony gáz szivárgásának kockázata áll fenn. Tűzveszély áll fenn, ha összegyűlik a gyúlékony gáz a monoblokk
egység közelében.
Ne engedje ki a hűtőközeget a telepítéssel és újratelepítéssel együtt járó csövezési munka és a hűtőrendszer alkatrészeinek javítása közben. Óvatosan bánjon a folyékony
hűtőközeggel, mert fagyást okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró alkatrésszel (pl. vízvezetékkel). A magas hőmérséklettől megsérülhet a tápkábel szigetelése, ez pedig tüzet vagy
áramütés okozhat.
Ne érjen hozzá az éles alumínium lamellákhoz, mert az éles részek sérüléseket okozhatnak.
Ne fejtsen ki akkora erőt a vízcsövek szerelésekor, amely már károsíthatja azokat. Vízszivárgás esetén a víz eláraszthatja a környezetet és kárt tehet.
Építsen ki a telepítési útmutatóban leírtaknak megfelelő vízelvezető vezetékezést. Ha a vízelvezetés nem tökéletes, vízszivárgás fordulhat elő, és ez kárt tehet a felhasználó
tulajdonában.
A monoblokk egység csatlakoztatása előtt a csőszerelvényeket át kell öblíteni a szennyeződések eltávolítása érdekében. A szennyeződések károsíthatják a monoblokk egység
alkatrészeit.
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Olyan helyet válasszon a telepítéshez, ahol a karbantartás elvégezhető.
A monoblokk egység tápellátásának csatlakoztatása.
A tápellátás bekötési pontjának könnyen elérhető helyen kell lennie a veszélyhelyzeti áramtalanításhoz.
Minden esetben tartsa be a helyi vezetékezési szabvány, szabályzat és a jelen telepítési útmutató előírásait.
Erősen ajánlott állandó áramköri megszakítót építeni a tápkörbe. Dupla pólusú kapcsolónak kell lennie, legalább 3,0 mm hézaggal.
- 1. tápellátás: Használjon engedélyezett 30 A-es megszakítót
- 2. tápellátás: Használjon engedélyezett 30 A-es megszakítót

•
•
•

Ügyeljen az összes vezeték helyes polaritására. Ellenkező esetben áramütés vagy tűz keletkezhet.
A telepítést követően a telepítést végző szakember köteles ellenőrizni a monoblokk egység megfelelő működését. A próbaüzem során ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás
a csatlakozási pontnál. A szivárgó víz kárt okozhat.
Telepítési munka.
A telepítési munkálatok elvégzéséhez négy vagy több ember szükséges. Ha négynél kevesebb ember emeli, a monoblokk egység súlya sérülést okozhat.
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1

i

Leeresztőkönyök
Gumisapka

8
iii

Távvezérlő

3

iv
v
vi
vii
viii
ix
x

1

Választható tartozék
Sz.

Tartozék

Db.
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Opcionális panel (CZ-NS4P)
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Csepptálca fűtés (CZ-NE3P)
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Hálózati adapter (CZ-TAW1)

1
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Hálózati adapter kábele (CZ-TAW1-CBL)



Alkatrész

Modell

Elektromotoros működtető
SFA21/18
2 csatlakozós szelep
VVI46/25
Elektromotoros működtető
SFA21/18
3-utas szelep
3 csatlakozós szelep
VVI46/25
Vezetékes
PAW-A2W-RTWIRED
Szobatermosztát
Vezeték nélküli
PAW-A2W-RTWIRELESS
Keverőszelep
167032
Szivattyú
Yonos 25/6
Puffertartály érzékelője
PAW-A2W-TSBU
Kültéri érzékelő
PAW-A2W-TSOD
Zónavíz érzékelője
PAW-A2W-TSHC
Zónahelyiség érzékelője
PAW-A2W-TSRT
Napkollektor érzékelője
PAW-A2W-TSSO
2-utas szelep

ii

2

Speciﬁkáció

Gyártó

230 V(AC)
230 V(AC)
-

Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

230 V(AC)

-

230 V(AC)
230 V(AC)
-

Caleffi
Wilo
-

39

11

795
865

9

A

b

a
5
4

195 213

25
233
400

20

Alulnézet

3

13

17

5

A telepítés helye

1. ablak mellé, illetve közvetlen napsütésnek vagy légáramnak
kitett helyre;
2. árnyékos helyre, illetve olyan tárgy mögé, amely elzárja a
helyiség légmozgása elől;
3. vízkicsapódási helyre (a távvezérlő nem nedvességálló és
nem cseppálló);
4. sugárzó hőforráshoz közeli helyre;
5. egyenetlen felületre.
Legyen legalább 1 m távolságra tévékészüléktől, rádiótól és
számítógéptől. (Ronthatja a kép-, illetve hangminőséget.)

Vízbevezető cső
b
láb
ga m
Le 000m
1

Lega
300mlább
m

Vezető teljesen
Vezető túl
Vezető nincs
betolva
mélyen betolva teljesen betolva

Kapocsléc

Ajánlott FI relé
30 mA, 2P, „A” típus
30 mA, 2P, „AC” típus
30 mA, 2P, „A” típus
30 mA, 2P, „AC” típus

Nem lehet laza pászma
csatlakoztatáskor

Legalább 5 mm
(vezetékek közötti hézag)

HELYES

TILOS

TILOS

Meghúzási nyomaték
(cN•m)
157~196
196~245

•
•
•
*1
Tápkábel

Csatlakoztatás külső eszközzel (választható)

Rögzítse a belső burkolatot
a falhoz.

1. A kétutas szelep csak rugós, elektromos vezérlésű lehet – a részleteket tekintse meg a „Helyszínen biztosítandó tartozékok” táblázatban. A szelep kábelére vonatkozó
előírás: (3 × min. 1,5 mm2), 60245 IEC 57 típusjelölésű vagy erősebb, illetve ehhez hasonló paraméterű, kettős szigetelésű, bevonatolt kábel.
* Megjegyzés: - A kétutas szelep csak CE megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező egység lehet.
- A szelep maximális terhelése 9,8 VA.
2. A háromutas szelep csak rugós, elektromos vezérlésű lehet. A szelep kábelére vonatkozó előírás: (3 × min. 1,5 mm2), 60245 IEC 57 típusjelölésű vagy erősebb, illetve ehhez
hasonló paraméterű, kettős szigetelésű, bevonatolt kábel.
* Megjegyzés: - Kizárólag CE megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező egység lehet.
- Ha KI van kapcsolva, fűtési mód irányában van nyitva.
- A szelep maximális terhelése 9,8 VA.
3. A szobatermosztát kábelére vonatkozó előírás: (4 vagy 3 × min. 0,5 mm2), 60245 IEC 57 típusjelölésű vagy erősebb, illetve ehhez hasonló paraméterű, kettős szigetelésű,
bevonatolt kábel.
4. A gyorsfűtő kimenetének maximális teljesítménye ≤ 3 kW. A gyorsfűtő kábelére vonatkozó előírás: (3 × min. 1,5 mm2), amelynek típusjelölése 60245 IEC 57 vagy erősebb.
5. A kiegészítő szivattyúkábelre vonatkozó előírás: (2 × min. 1,5 mm²), amelynek típusjelölése 60245 IEC 57 vagy erősebb.
6. A kazán érintkezőjének kábelére vonatkozó előírás: (2 × min. 0,5 mm²), amelynek típusjelölése 60245 IEC 57 vagy erősebb.
7. Külső vezérlést 1 pólusú, legalább 3,0 mm nyitási távolságú kapcsolóhoz kell csatlakoztatni. A kábelére vonatkozó előírás: (2 × min. 0,5 mm2), kettős szigetelésű, PVC- vagy
gumiborítású kábel.
* Megjegyzés: - Az ehhez használt kapcsoló csak CE megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező egység lehet.
- A legnagyobb üzemi áramerősség nem érheti el 3 Arms-t.
8. A tartálybeli érzékelő csak ellenállás típusú lehet – adatait és karakterisztikáját tekintse meg az alábbi ábrán. A kábelére vonatkozó előírás: (2 × min. 0,3 mm2), kettős szigetelésű
(min. 30 V-os átütési szilárdsággal), PVC- vagy gumiborítású kábel.
16000
14000
12000
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• Igazítsa a helyükre a külső burkolat

rögzítőfüleit, majd tegyen ugyanígy
a belső burkolat rögzítőfüleivel.

Rögzítse a belső
burkolatot a falhoz.

• Vezesse át a vezetéket a belső
burkolat közepén található
lyukon.

Csavar
(helyszínen
biztosítandó)

UP

Hálózati adapter 6 és 7 telepítése (választható)
1. Nyissa ki a szekrény elülső lemezét f és a szekrény felső
lemezét 6, majd csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét
7 a nyomtatott áramkör CN-CNT csatlakozójához.
• Húzza kifelé a kábelt a monoblokk egységből úgy, hogy az ne
csípődjön be sehova.
• Ha Opcionális panel egység van telepítve a monoblokk egységben,
kösse össze a CN-CNT csatlakozót az Opcionális panel 4 relével.

Csavar
(helyszínen
biztosítandó)

Rögzítőfül (2 helyen)

A távvezérlő
kábeleinek
csatlakoztatása

Szorítóelem
(helyszínen
biztosítandó)
Bújtassa át a
lyukon.

0
˚C

10

20

30

VIGYÁZAT!
Az alábbi ellenőrzések mindegyike előtt mindenképpen kapcsoljon ki minden
tápellátást. A csatlakozóvégek hozzáférésének biztosítása előtt minden
tápellátási áramkört ki kell kapcsolni.
*(0,1 MPa = 1 bar)

forduljon a területileg illetékes hivatalos márkakereskedőhöz.

Rögzítőfül (2 helyen)

Külső
burkolat
(hátoldal)

Távolítsa el a bevonatot.
Kb. 6 mm

7

VÍZ BETÖLTÉSE

• Az alábbi lépések végrehajtása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy

minden csővezeték-telepítési művelet jól sikerült.
1. Vegye le a fedelet g a 2 rögzítőcsavar eltávolításával, hogy hozzáférjen
a nyomáscsökkentő szelephez a és a légtelenítő szelephez b
Fedél g

VIGYÁZAT!

Távvezérlő kapocsléce
Távolítsa el a bevonatot. Kb. 6 mm

9 Fűtőszerelvény
0 Túlterhelés-védelem (2 darab)
a Nyomáscsökkentő szelep
b Légtelenítő szelep
c Vízszűrőkészlet
d Dugasz (2 darab)
e Hüvely (7 darab)
f Szekrény elülső lemeze
g Fedél (2 darab)

Távolítsa el a hüvelyt. Kb. 180 mm.
Győződjön meg arról, hogy a
vezetékcsatlakoztatási irányok megfelelőek.

2. Dugja laposfejű csavarhúzó élét az adapter tetején található
nyílásba, majd távolítsa el a fedelet. Csatlakoztassa a CNCNT kábeles csatlakozót az adapteren belüli csatlakozóhoz.
Nyílás

Ez a fejezet kizárólag megfelelő jogosítványokkal és képesítéssel
rendelkező villanyszerelőknek és vízszerelőknek szól. A csavarral rögzített
elülső lemez mögötti munkaműveleteket kizárólag képesített kivitelező,
mérnök vagy szervizszakember felügyelete mellett szabad végezni.
5. A mellékelt kábelszorító segítségével rögzítse a CN-CNT
kábelt a falhoz.
A kábelt vezesse körbe az ábrán látható módon úgy, hogy ne
érjék külső erőhatások az adapter csatlakozóját.

Rögzítőcsavarok

2. Fordítson egy teljes körülfordulásnyit a légtelenítő szelep b kimeneti csapján
az óramutató járásával ellentétes irányba a teljesen zárt helyzetből indulva.
Csap (egy
teljes fordulat
az óramutató
járásával
ellentétes
irányban)

Csatlakozó

Légtelenítő szelep b
3. Állítsa a nyomáscsökkentő szelep a karját „DOWN” (LE) helyzetbe.
Nyomáscsökkentő
szelep a
Kar
Csavarok

Csatlakozó neve
a Vízbemenet
b Vízkivezetés

Javasoljuk, hogy 2-nél több irányból ne torlaszolja el az egységet. A szellőzés javításával kapcsolatban, ill.
több kültéri egység egymás mellé telepítése esetén forduljon hivatalos márkakereskedőhöz/szakemberhez.

Nyomja le

4. A CN-CNT kábelt húzza át az
adapter alján található lyukon,
majd helyezze vissza az elülső fedelet a hátsó fedélre.

Opcionális panel nélkül

Opcionális panel-val

1.

2.
3.

Vezesse át a kábeleket
ezen a lyukon a
hüvelyhez e

Vezesse át a kábeleket ezen
a lyukon a hüvelyhez e

Vezesse át a kábeleket ezen
a lyukon a hüvelyhez e

Az opcionális
kábeleket
ezzel a
pánttal kösse
össze.

Az opcionális kábelek elvezetése (belső vezetékezés nélküli nézet)
A FIR egység csatlakozóvégének csavarja
M3
M4

CN-CNT kábel
(Ügyeljen arra,
hogy ne csípje
oda a kábelt.)
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TÁGULÁSI TARTÁLY 7 – NYOMÁSELLENŐRZÉS ELŐTTI TEENDŐK
[A rendszer vízmennyiségének felső határa]
A monoblokk egység beépített, 6 literes légtérfogatú tágulási tartállyal
rendelkezik, amelynek kezdeti nyomása 1 bar.
• Fagyásgátló adalék nélkül
A rendszerben található összes víz mennyisége nem érheti el a 150 litert.
Ha a teljes vízmennyiség 150 liternél több, építsen be tágulási tartályt (ez a
helyszínen biztosítandó).
• Fagyásgátló adalékkal
Fagyásgátló adalék használata esetén a hőtágulás a gyártótól függően eltérő.
A hőtágulásról tájékozódjon a fagyásgátló adalék gyártójánál, mielőtt
kiszámítaná a rendszer maximális víztérfogatát.
A rendszerhez szükséges tágulási tartály térfogatát az alábbi képlettel
számíthatja ki.
x Vo
V=
98 + P1
1–
98 + P2
V : Szükséges gáztérfogat <tágulási tartály térfogata (literben)>
Vo : Rendszer teljes víztérfogata <l>
= (A felhasznált fagyásgátló
: Tágulási arány 5  60 ˚C
adaléktól függ)
P1 : Tágulási tartály feltöltési nyomása = (100) kPa
= 300 kPa
P2 : Rendszer maximális nyomása
-(
) A helyszínen mérje meg.
- A zárt típusú tágulási tartály gáztérfogatát a <V> jelöli.
 Ajánlott a kiszámított gáztérfogathoz képest 10%-os ráhagyással dolgozni.

Nyomáscsökkentő szelep a

Csepptálca fűtés 5 (választható)

• Nyomatékosan javasoljuk, hogy szereljen fel csepptálca fűtését 5
(választható tartozék), amennyiben a monoblokk egységet hideg
éghajlatú környezetben telepíti. A felszerelés részleteiről az (választható)
csepptálca fűtését 5 telepítési útmutatójában tájékozódhat.

[A tágulási tartály kiindulási nyomásának korrigálása, ha a telepítési
magasság eltér]
Ha a monoblokk egység és a rendszer vízvezetékkörének legmagasabb
pontja (H) közötti magasságkülönbség nagyobb 7 m-nél, korrigálja a tágulási
tartály kezdeti nyomását (Pg) az alábbi képlet alkalmazásával.
Pg = (H*10+30) kPa

vagy

Bizonyosodjon meg arról, hogy az RCCB 2 beállítása „ON” (BE) az RCCB
2-ellenőrzést megelőzően.
Kapcsolja be a monoblokk egység tápellátását.
Ezt a tesztet kizárólag akkor lehet végrehajtani, ha a monoblokk egység
tápellátása be van kapcsolva.

VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy az RCCB tesztelési gombján kívül ne érjen máshoz, ha
be van kapcsolva a monoblokk egység tápellátása. Ennek ﬁgyelmen kívül
hagyása áramütéshez vezethet.

Kábelrögzítő

3. A monoblokk egységhez
közeli falszakaszon rögzítse
az adaptert a hátlap furatain
átbújtatott csavarokkal.

Hálózati adapter
kábele

•

A választható kábelek és a tápkábel vezetésének módja
(belső vezetékezés nélküli nézet)
Az Opcionális panel 4 csatlakoztatása
Opcionális panel bekötése esetén 2 zónás hőmérséklet-szabályozást
lehet megvalósítani. Csatlakoztassa az 1. zóna és a 2. zóna
keverőszelepeit, vízszivattyúit és termisztorait az Opcionális panel
csatlakozóvégeire.
Az egyes zónák hőmérséklete külön szabályozható távvezérlő
segítségével.
Az 1. és 2. zóna szivattyúkábelére vonatkozó előírás: (2 × min. 1,5 mm²),
amelynek típusjelölése 60245 IEC 57 vagy erősebb.
A napkollektor szivattyúkábelére vonatkozó előírás: (2 × min. 1,5 mm²),
amelynek típusjelölése 60245 IEC 57 vagy erősebb.
Az úszómedence szivattyúkábelére vonatkozó előírás:
(2 × min. 1,5 mm²), amelynek típusjelölése 60245 IEC 57 vagy erősebb.
Az 1. és a 2. zóna Szobatermosztát-kábelére vonatkozó előírás:
(4 × min. 0,5 mm²), amelynek típusjelölése 60245 IEC 57 vagy erősebb.
Az 1. és a 2. zóna keverőszelep-kábelére vonatkozó előírás:
(3 × min. 1,5 mm²), amelynek típusjelölése 60245 IEC 57 vagy erősebb.
Az 1. és a 2. zóna szobai érzékelőjének kábelére vonatkozó előírás:
(2 × min. 0,3 mm²), kettős szigetelésű (min. 30 V-os átütési szilárdsággal),
PVC- vagy gumiborítású kábel.

RCCB 2 ELLENŐRZÉSE

Nyomáscsökkentő szelep a
Kar

15

Alkatrész neve
1 Nyomtatott áramkör
2-1 Egyfázisú RCCB (Hálózati tápellátás)
2-2 Egyfázisú RCCB (Segédfűtés)
3 Hőcserélő
4 Víznyomásmérő
5 Vízszivattyú
6 Szekrény felső lemeze
7 Tágulási tartály
8 Áramlásérzékelő

Az opcionális kábelek elvezetése a hüvelyhez e
Vezesse át a kábeleket
ezen a lyukon a
hüvelyhez e

Az opcionális kábelek elvezetése a vezérlőtáblához

ÚJBÓLI MEGERŐSÍTÉS

• Ellenőrizze a nyomáscsökkentő szelep a működését a kar vízszintes
helyzetbe állításával.
• Ha nem hall kotyogó (vízleeresztésből származó) hangot, forduljon a
területileg illetékes hivatalos márkakereskedőhöz.
• Az ellenőrzést követően a kart fordítsa lefelé mutató helyzetbe.
• Ha a víz ezt követően is távozik az egységből, kapcsolja ki a rendszert, majd

Távvezérlő kapocsléce

Belső
burkolat
(hátoldal)

Hálózati adapter kábele
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az
Opcionális
panel-tól

A választható
egységek
kábeleit
ezekkel a
pántokkal
kösse össze.

Befogóelem
(szorító)

7.

NYOMÁSCSÖKKENTŐ SZELEP a ELLENŐRZÉSE

Rögzítőfül
(2 helyen)

Győződjön meg arról, hogy
a vezetékcsatlakoztatási
irányok megfelelőek.

Belső
burkolat
(hátoldal)

2. tápellátás –
RCCB
1. tápellátás –
RCCB

6.

A víznyomás nem lehet kisebb 0,05 MPa-nál (víznyomásmérővel 4
ellenőrizve). Szükség esetén töltsön csapvizet a vízvezetékkörbe.

Csavarfurat

HÁLÓZATI ADAPTER ÉS
CSEPPTÁLCA FŰTÉS TELEPÍTÉSE

Választható kábelek:
• 1. zóna Szobatermosztátjának
kábele
• 2. zóna Szobatermosztátjának
kábele
• 1. zóna keverőszelepének kábele
• 2. zóna keverőszelepének kábele

A választható
egységek
kábeleit
ezekkel a
pántokkal
kösse össze.

Nyomtatott
áramkör 1

5.

10000
8000
6000
4000
2000

Fal, amelyre
a távvezérlő
rögzítve van.

Külső
burkolat
(hátoldal)

Választható kábelek:
• 1. zóna szivattyújának kábele
az
• 2. zóna szivattyújának kábele
• Napkollektor szivattyújának kábele Opcionális
panel-tól
• Medencei szivattyú kábele
• Hibajel kábele

Az opcionális kábelek és a tápkábel elvezetése a vezérlőtáblához

4.

0
-30 -20 -10

Ne engedje, hogy
bármely vezeték
becsípődjön.

hornyába.

• 1. tápellátás kábele
• 2. tápellátás kábele
Választható kábelek:
Ügyeljen arra,
szelep kábele
• 32 utas
hogy ezek
szelep kábele
• 1.utas
a kábelek/
zóna Szobatermosztát
• kábele
vezetékek ne
érintkezzenek
kábele
• Gyorsfűtő
a szivattyú
• Kiegészítő
házával.
szivattyúkábel
érintkezőjének Az összes tápkábelt és külső eszközkábelt kösse
• Bojler
össze a (szivaccsal burkolt) csővel szalagszíj
kábele
• Távvezérlő kábele segítségével (helyszínen biztosítandó).

hogy a rövidzárlati teljesítmény (Ssc) a felhasználó és a nyilvános rendszer közti
csatlakozási ponton nagyobb vagy egyenlő, mint 750,00 kW. A telepítést végző
szerelőnek vagy a berendezés tulajdonosának kell gondoskodnia róla (szükség
esetén a hálózati elosztó képviselőjével konzultálva), hogy a berendezés csak olyan
hálózatra legyen csatlakoztatva, amelynek rövidzárlati teljesítménye (Ssc) nagyobb
vagy egyenlő, mint 750,00 kW.
A berendezés 1-es áramforrása megfelel az IEC/EN 61000-3-11 szabvány előírásainak,
és csak olyan megfelelő táphálózathoz csatlakoztatható, melynek áramkapacitása
fázisonként ≥ 100A. Tudja meg az áramszolgáltatótól, hogy a csatlakozási ponton az
áramkapacitás elegendő-e a berendezés telepítéséhez.
A berendezés 2. tápellátása megfelel az IEC/EN 61000-3-2 szabvány előírásainak.
A berendezés 2-es tápegysége megfelel az IEC/EN 61000-3-11 szabvány előírásainak,
és megfelelő táphálózathoz kell csatlakoztatni, melynek megengedett maximális
rendszerimpedanciája Zmax = 0,257 . Vegye fel a kapcsolatot a táphálózat felelős
üzemeltetőjével, és bizonyosodjon meg arról, hogy a 2. tápellátás valóban a megadott
impedanciakorlátot meg nem haladó táphálózathoz van csatlakoztatva.

VÍZNYOMÁS ELLENŐRZÉSE

• Igazítsa a vezetékeket a burkolat

Vezesse át a
kábeleket ezen a
lyukon a hüvelyhez e

• Minden csatlakozás esetében kötelező betartani a vonatkozó országos vezetékezési előírásokat.
• Kifejezetten ajánlott a gyártó által javasolt alkatrészeket és tartozékokat használni telepítéskor.
• A fő FIR reléhez 1 történő csatlakozáshoz

Rögzítse a külső burkolatot.

rögzítőfüleit, majd tegyen ugyanígy a
belső burkolat rögzítőfüleivel.

A távvezérlő kábeleinek
csatlakoztatása

•

Az opcionális kábelek és a tápkábel elvezetése a hüvelyhez e

WH-MDC07H3E5 és WH-MDC09H3E5 esetén

Beágyazott típus
Előkészítés: Fúrógéppel készítsen 2 furatot a csavaroknak.

• Igazítsa a helyükre a külső burkolat

szigetelésű, PVC vagy gumi bevonatú kábel. A kábel teljes hossza
legfeljebb 50 m lehet.
Ügyeljen arra, hogy a kábeleket ne csatlakoztassa más csatlakozóvégekhez
(pl. tápellátási csatlakozóvéghez). Az meghibásodáshoz vezethet.
Ne kötegelje össze a tápellátási kábelekkel, illetve ne vezesse ugyanabban
a fém kábelcsatornában. ilyen esetben működési zavar léphet fel.

•

az
Opcionális
panel-tól

2. tápellátás kábele

Választható kábelek:
• 1. zóna szobai érzékelőjének kábele
• 2. zóna szobai érzékelőjének kábele
• Puffertartály érzékelőjének kábele
• Medencei érzékelő kábele
• 1. zóna vízhőmérséklet-érzékelőjének
kábele
• 2. zóna vízhőmérséklet-érzékelőjének
kábele
• Vezérlőjel kábele
• Napkollektor érzékelőjének kábele
• SG jel kábele
• Fűtés/hűtés kapcsoló kábele
• Külső kompresszor kapcsolójának
kábele

Maximális meghúzási nyomaték (cN•m)
50
120

Tartálybeli érzékelő karakterisztikája

Rögzítse a külső burkolatot.

2

•
•
•
•
•
•
•

• A berendezés 1-es tápegysége megfelel az IEC61000-3-12 szabványnak, feltéve,

Rögzítőfül (2 helyen)

„A” RÉSZLET

Vízkivezető cső

2. tápellátás

Ábra arról, hogyan kell
rögzíteni a lefolyótömlőt a
monoblokk egységhez

Felületre szerelt típus
Előkészítés: Fúrógéppel készítsen 2 furatot a csavaroknak.

Csípőfogóval
vágja ki itt, a sorját
pedig reszelővel
távolítsa el.

Választható kábelek:
3 utas szelep kábele
2 utas szelep kábele
1. zóna Szobatermosztátjának kábele
Gyorsfűtő kábele
Kiegészítő szivattyúkábel
Kazán érintkezőjének kábele
Távvezérlő kábele
1. tápellátás kábele

WH-MDC05H3E5 esetén
• A berendezés 1. tápellátása megfelel az IEC/EN 61000-3-2 szabvány előírásainak.
• A berendezés 1. tápellátása megfelel az IEC/EN 61000-3-3 szabvány előírásainak és
csatlakoztatható a meglévő táphálózathoz.
• A berendezés 2. tápellátása megfelel az IEC/EN 61000-3-2 szabvány előírásainak.
• A berendezés 2-es tápegysége megfelel az IEC/EN 61000-3-11 szabvány előírásainak,
és megfelelő táphálózathoz kell csatlakoztatni, melynek megengedett maximális
rendszerimpedanciája Zmax = 0,257 . Vegye fel a kapcsolatot a táphálózat felelős
üzemeltetőjével, és bizonyosodjon meg arról, hogy a 2. tápellátás valóban a megadott
impedanciakorlátot meg nem haladó táphálózathoz van csatlakoztatva.
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A távvezérlő 3 kábelei

Hátulnézet

b
láb
ga m
Le 00m
3

L1 N1

Lefolyótömlő
csatlakozója
Lefolyótömlő

A távvezérlő rögzítése

14

Lega
lá
100m bb
m

N

1. tápellátás

TÁVVEZÉRLŐ TELEPÍTÉSE

• A padlótól 1–1,5 m-re (az átlagos szobahőmérséklet mérésének
magasságában) telepítse a távvezérlőt.
• Szerelje függőlegesen a falra.
• A következő helyekre ne telepítse a készüléket:

•

Rögzítőcsavarok

Tartálybeli érzékelő ellenállásának hőmérsékletfüggése

Vízelvezető csövek felszerelése
• Használjon 15 mm belső átmérőjű lefolyótömlőt.
• A tömlőnek végig lejtenie kell, és fagymentes légtérbe kell vezetnie.
• Ha a leeresztő tömlő hosszú, használjon fém támasztékokat a cső mentén, hogy elkerülje a belógást.
• Ebből a tömlőből üzemszerűen víz csöpög, ezért a tömlő kifolyó végét olyan helyre kell vezetni, ahol az nem tömődhet el.
• Ne vezesse ezt a tömlőt olyan szennyvíz- vagy leeresztőcsőbe, amelyben ammóniagáz, kén-hidrogén gáz stb. keletkezhet.
• Szükség esetén tömlőbilinccsel is szorítsa a tömlőt a leeresztőcsatlakozóhoz a szivárgás megelőzése érdekében.
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71

L

Ha a rendszerben pangó víz található, akkor a fagyás nagyon
valószínű, ami károsíthatja a rendszert.

6

8

1

Oldalnézet

150
93

Ügyeljen a túlhúzás elkerülésére, mert az vízszivárgást okozhat.
<H

A távvezérlő kábeleinek csatlakozóvége

2-1

980

VIGYAZAT

1

12

L1 N1

*1 - Biztonsági okokból a földelővezetéknek
hosszabbnak kell lennie a többi kábelnél.

A vízvezetékkör telepítését bízza képesített szakemberre.
• A vízvezetékkör telepítési munkálatai során tartsa be a vonatkozó európai és országos szabályozásokat (beleértve az EN 61770
szabványt is), valamint a helyi építésügyi szabályzatot.
• A vízvezetékkörbe épített alkatrészeknek ki kell bírniuk az üzemi víznyomást.
• Ne fejtsen ki akkora erőt a vízcsövek szerelésekor, amely már károsíthatja azokat.
• Használjon Rp 1¼" anyát a vízbemeneti és a vízkivezetési csatlakozónál egyaránt, illetve a monoblokk egység csatlakoztatás előtt
mossa át az összes csővezetéket csapvízzel.
• Fedje le a csővéget, mielőtt átdugja a falon, hogy ne juthasson bele szennyeződés vagy por. Ha meglévő tartályt kíván ehhez a monoblokk
egységhez csatlakoztatni, a telepítés végrehajtása előtt győződjön meg arról, hogy a vízcsövek tiszták.
• Használjon megfelelő tömítőanyagot, amely képes ellenállni a rendszerben uralkodó nyomásnak és hőmérsékletnek.
• A rögzítéshez mindenképpen két villáskulcsot használjon. Az anyákat nyomatékkulccsal húzza meg: 117,6 N•m.
• Ha a telepítéshez nem réz fémcsövet használ, mindenképpen szigetelje a csővezetéket az elektrokémiai korrózió megelőzése érdekében.
• Ne használjon nyomott vagy deformálódott csöveket. Az ilyen csövek használata hibás működéshez vezethet.
• Ne felejtse el szigetelni a vízvezetéket (szigetelés vastagsága: legalább 20 mm), hogy megakadályozza a kondenzációt a hűtés során,
valamint a fűtési kapacitás csökkenését, és hogy a téli időszakban ne fagyjon meg a kültéri vízvezeték.
• A telepítést követően ellenőrizze, hogy a próbaüzem során nem jelentkezik-e vízszivárgás a csatlakozásoknál.
• A tápellátás vagy a szivattyú meghibásodása esetén ürítse le a rendszert (az alábbi ábra szerint)

•
•

7

A tápellátás megszakító eszközének
csatlakozóvégei (leválasztási
megoldások)

Csatlakozóvég
csavarja
M4
M5

VIGYÁZAT!

A távvezérlő kábelei
(helyszínen biztosítandó)
• Nincs polaritás

2-2

Elölnézet

2–3 egymást követő napon folyamatosan 0 °C alatt van, akkor az
leeresztőkönyök 1 és a gumisapka 2 használata nem javasolt, mert a
kilépő víz megfagy, és a ventilátor forgása leáll.

• A távvezérlő kábele kötelezően (2 × min. 0,3 mm²) speciﬁkációjú, kettős

6

N

Ez a fejezet kizárólag megfelelő jogosítványokkal és képesítéssel rendelkező villanyszerelőknek és vízszerelőknek szól. A csavarral rögzített
elülső lemez mögötti munkaműveleteket kizárólag képesített kivitelező, mérnök vagy szervizszakember felügyelete mellett szabad végezni.

A fenti táblázatban felsorolt, helyszínen biztosítandó tartozékok beszerzése ajánlott.

322

L

(Tápkábel)

Csavarfurat

Fő részegységek

1284

x8

• Ha olyan környezetben használja az egységet, ahol a hőmérséklet

CSŐSZERELÉS

H

•
•
•
•
•

CSATLAKOZTATÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A monoblokk egység csatlakozója

Távvezérlő

Ez a monoblokk egység egy nagy méretű és nehéz készülék. Az egységet
csak hevederekkel ellátott emelőeszközökkel szabad mozgatni. A hevederek
az egység alapkeretén lévő perselyekhez rögzíthetők.

Méretezési ábra

3

Megszakító eszközök
15/16 A
15/16 A
25 A
15/16 A

8. A puffertartály érzékelőjének, a medencevíz érzékelőjének és a
napkollektor érzékelőjének kábelére vonatkozó előírás: (2 × min. 0,3 mm²),
kettős szigetelésű (min. 30 V-os átütési szilárdsággal), PVC- vagy
gumiborítású kábel.
9. Az 1. és a 2. zóna vízérzékelő-kábelére vonatkozó előírás:
(2 × min. 0,3 mm²), kettős szigetelésű, PVC- vagy gumiborítású kábel.
10. A vezérlőjel kábelére vonatkozó előírás: (2 × min. 0,3 mm²), kettős
szigetelésű, PVC- vagy gumiborítású kábel.
11. A jelföldkábelre vonatkozó előírás: (3 × min. 0,3 mm²), kettős szigetelésű,
PVC- vagy gumiborítású kábel.
12. A fűtés/hűtés kapcsoló kábelére vonatkozó előírás: (2 × min. 0,3 mm²),
kettős szigetelésű, PVC- vagy gumiborítású kábel.
13. A külső kompresszor kapcsolójának kábelére vonatkozó előírás:
(2 × min. 0,3 mm²), kettős szigetelésű, PVC- vagy gumiborítású kábel.

Választható kábelek:
Külső vezérlés kábele
Tartálybeli érzékelő kábele
Szobai érzékelő, 1. zóna
Kültéri levegőhőmérséklet-érzékelő kábele
Tartály túlterhelésvédelmének kábele

2. Annak elkerülése érdekében, hogy a vezetékben vagy a kábelben kárt okozzon valamely éles perem, a vezetéket, illetve kábelt át kell vezetni az erre a célra szolgáló lyukakon a
kapocsléchez történő csatlakoztatás előtt.
3. Rögzítse a kábelt a vezérlőtáblára a befogóelemmel (szorítóval).

Vezeték lecsupaszítása
Gumisapka 2

Kábelméret
3 x min. 1,5 mm2
3 x min. 1,5 mm2
3 x min. 2,5 mm2
3 x min. 1,5 mm2

A VEZETÉK LECSUPASZÍTÁSA ÉS CSATLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Leeresztőkönyök 1

Monoblokk egység

A monoblokk egység kezelése

1

- Helyezze az egységet 50 mm-nél magasabb állványra.
- Takarja le a 8 darab nyílást (ø20 mm) gumisapkával 2 (lásd a
lenti ábrát).
- Szükség esetén használjon tálcát (a helyszínen biztosítandó) a
monoblokk egységből kilépő víz felfogására.

Ha olyan helyen telepíti az egységet,
ahol előfordulhat forgószél vagy erős
szél (például épületek között fújó szél
vagy egy épület teteje), vagy ahol nincs
épület a közelben, rögzítse az egységet
felborulást gátló hevederrel stb. (a
felborulást gátló heveder modellszáma:
K-KYZP15C).

Ne üljön és ne lépjen rá az egységre, mert véletlenül leeshet.

Sz.

• Leeresztőkönyök 1 használata esetén tartsa be az alábbiakat:

Ha tengerparton, magas kéntartalmú vagy olajos
(pl. gépolaj stb.) környezetben telepíti a monoblokk
egységet, annak élettartama lerövidülhet.

Ne dugja be az ujját vagy más tárgyakat az egységbe, mert a nagy sebességgel forgó ventilátor sérülést okozhat.

Db.

WH-MDC07H3E5 és WH-MDC09H3E5

A MONOBLOKK EGYSÉGBŐL KILÉPŐ VÍZ FELFOGÁSA

Lehetőleg ne szerelje fel a monoblokk egységet
olyan helyen, ahol a szívóoldalt közvetlen szélnek
lehet kitéve.

Ne tekerje fel kézzel egy kötegbe a tápkábelt. A tápkábel hőmérséklete rendellenesen megnövekedhet.

Tápkábel
1
2
1
2

WH-MDC05H3E5

A kihúzható és a beágyazott horgonycsavar ábrája

Ne helyezzen az egység mellé olyan tárgyakat,
melyek a távozó levegő rövidzárlatát okozhatják.

Szekrény felső lemeze 6

Szekrény elülső lemeze f
Rögzítőcsavarok

Modell

• A beton összenyomási szilárdsága meghaladja a 18 MPa értéket

Ha ponyvatetőt épít az egység fölé, hogy azt ne érje
közvetlen napfény vagy eső, ügyeljen arra, hogy a
kondenzátor által kibocsátott hő útját ne torlaszolja el.

Ne telepítse a monoblokk egységet a veranda korlátjának közelébe. Ha egy magas épület verandájára telepíti a monoblokk egységet, a gyerekek a monoblokk egységre fel-,
majd a korláton átmászva balesetet szenvedhetnek.
Ne használjon nem előírt, módosított, összekötő- vagy hosszabbítókábelt tápkábelként. Ne csatlakoztasson más elektromos készülékeket ugyanabba a csatlakozóaljzatba. A
nem megfelelő érintkezés, nem megfelelő szigetelés vagy túláram áramütést vagy tüzet okozhat.

Mellékelt tartozékok

Födémlemez (beton)

Olyan hely, ahol a monoblokk egység csövezési és
vezetékezési hossza észszerű tartományon belül van.

Távolítsa el a szekrény felső lemezét 6
(1) Távolítsa el az 12
rözgítőcsavart az ábrán
látható módon.
(2) Emelje fel a szekrény
felső lemezét 6 az
Rögzítőcsavarok
eltávolításhoz.

(A RÉSZLETEKET LÁSD AZ EGYSÉG VEZETÉKEZÉSI ÁBRÁJÁN)
1. Megszakító eszközt kell kötni a tápkábeles bekötésre.
• A megszakító eszköz (leválasztási megoldás) nyitási távolságának legalább 3,0 mm-nek kell lennie.
• Csatlakoztassa a jóváhagyott, polikloroprén-bevonatú 1. tápkábelt és 2. tápkábelt, valamint a 60245 IEC 57 típusjelölésű vagy erősebb kábelt a kapocsléchez, a kábel másik végét pedig
a megszakító eszközhöz (leválasztási megoldáshoz). Az előírt kábelméreteket az alábbi táblázat tartalmazza.

80 mm
Több mint
20 mm

Olyan hely, ahol nem fordulhat elő gyúlékony gázok
szivárgása.

Távolítsa el a szekrény elülső lemezét f

Tápkábel rögzítése

Horgonycsavar

Biztosítsa a fenti ábra szerint a minimális távolságot
a faltól, a mennyezettől és más akadályoktól.

A fehér hátterű szimbólum olyan utasításokat jelöl, amelyeket TILOS végrehajtani.

Tartozék

Legalább
300mm

Beágyazott horgonycsavar

Olyan hely, amely könnyen hozzáférhető
karbantartás céljából.

A követendő utasításokat az alábbi szimbólumok jelölik:

Sz.

Beton

Olyan hely, ahol könnyen megoldható az elvezetés.

Ez a fejezet kizárólag megfelelő jogosítványokkal és képesítéssel rendelkező villanyszerelőknek szól. A szekrény csavarral rögzített elülső lemeze f mögötti
munkaműveleteket kizárólag képesített kivitelező, mérnök vagy szervizszakember felügyelete mellett szabad végezni.

(1) Távolítsa el az 5 rözgítőcsavart az
ábrán látható módon.
(2) Csúsztassa lefelé a szekrény
elülső lemezét f a rögzítőpeckek
kiakasztásához. Ezután húzza előre
az eltávolításhoz.

Horgonycsavar Legalább 60mm
Kőzúzalék
Födém

Olyan hely, ahol nincs hőforrás vagy gőz, amely
befolyásolhatná a monoblokk egység működését.

• A (Monoblokk) levegő-víz hőszivattyú rendszer (a továbbiakban „Monoblokk egység”) felszerelése előtt olvassa el ﬁgyelmesen a következő „BIZTONSÁGI
ÓVINTÉZKEDÉSEK”.
• A villanyszerelési és vízszerelési munkákat csak engedéllyel rendelkező villanyszerelő és vízszerelő végezheti. Ügyeljen arra, hogy a telepítendő modellhez
megfelelő névleges jellemzőjű alkatrészeket és főáramkört használjon.
• Tartsa be az itt felsorolt óvintézkedéseket, mert azok mind a biztonságot szolgálják. Az alkalmazott jelölések jelentését alább olvashatja.

VIGYÁZAT!
VIGYAZAT

Kihúzható horgonycsavar

9. Az 1. zóna szobai érzékelőjének kábelére vonatkozó előírás:
(2 × min. 0,3 mm²), kettős szigetelésű, PVC- vagy gumiborítású kábel.
10.A kültéri levegőhőmérséklet-érzékelő kábelére vonatkozó előírás: (2 ×
min. 0,3 mm²), kettős szigetelésű, PVC- vagy gumiborítású kábel.
11.A tartály túlterhelésvédelmek kábelére vonatkozó előírás: (2 × min.
0,5 mm2), kettős szigetelésű, PVC- vagy gumiborítású kábel.

VIGYÁZAT!

Ellenállás ()

7
8
9

Villáskulcs
Kés
Mérőszalag

A KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA A MONOBLOKK EGYSÉGHEZ

10 ± 1 mm

4
5
6

Csillagfejű csavarhúzó
Szintmérő
Villanyfúrógép

A monoblokk egység nehéz lesz, amikor megtelik vízzel. Helyezze az egységet
erős beton talapzatra, és vegye ﬁgyelembe az egység és a víz tömegét is.
• Rögzítse 4 helyen a monoblokk egységet a betonfödémhez M12 méretű
horgonycsavarokkal.
• Legalább 15 000 N kihúzási szilárdságú horgonycsavarokat használjon.

A monoblokk egységet csak kültéren szabad felszerelni.

4

з

1
2
3

MONOBLOKK EGYSÉG
FELSZERELÉSE

з

A telepítési munkához szükséges szerszámok

2

A LEGJOBB HELY
KIVÁLASZTÁSA

з

Telepítési útmutató

з

1

ACXF60-17010-AA

Nyomja le

• Nyomja meg az RCCB egység 2 „TEST” (TESZT) gombját. Megfelelő
működés esetén a kar felfelé fordul és a „0” értéket mutatja.
• Az RCCB 2 hibás működése esetén forduljon hivatalos márkakereskedéshez.
• Kapcsolja ki a monoblokk egység tápellátását.
• Ha az RCCB 2 megfelelően működik, a tesztelés végeztével állítsa a kart
ismét „ON” (BE) helyzetbe.

Ebben a termékben ﬂuortartalmú, üvegházhatású gázok találhatók.
Hűtőközeg típusa: R410A (GWP=2088)
WH-MDC05H3E5 esetén
Mennyiség: 1,30 kg (2,7144 tonna CO2-egyenértékű)
WH-MDC07H3E5 & WH-MDC09H3E5 esetén
Mennyiség: 1,35 kg (2,8188 tonna CO2-egyenértékű)

PRÓBAÜZEM

1. A próbaüzem előtt ellenőrizze a következőket:
a) A csőszerelés megfelelően történt.
b) Az elektromos kábelezés megfelelően történt.
c) A monoblokk egység fel van töltve vízzel, és légtelenítve van.
2. Fagyásgátló adalékot kell hozzáadni a vízvezetékkörhöz, hogy megakadályozza a
víz befagyását, ha a kültéri környezeti hőmérséklet alacsony. Javasolt fagyásgátló:
Propilén-glikol: 40% (-20°C egyenérték)
3. Kapcsolja BE a monoblokk egységet és az RCCB 2 egységet. Ezután, a távvezérléssel
kapcsolatban olvassa el a (Monoblokk) levegő–víz hőszivattyú üzemeltetési útmutatóját.
4. Normál üzemben a nyomásmérő által jelzett értéknek 0,05 MPa és 0,3 MPa közé kell esnie.
5. A próbaüzem után tisztítsa meg a vízszűrőt c. A tisztítás befejezését követően helyezze
vissza a szűrőkészletet.

A KÖR VÍZÁRAMÁNAK ELLENŐRZÉSE
Ellenőrizze, hogy a fő szivattyú működése közben a maximális vízáram nem kevesebb,
mint 15 L/perc.
*A vízáram a szervizbeállítás során ellenőrizhető (Szivattyú maximális sebessége)
[Alacsony vízhőmérséklet és alacsony vízáramlás esetén a melegítés „H75” hibát okozhat
a fagymentesítési folyamat során.]

TÚLTERHELÉS-VÉDELEM 0 ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA
A túlterhelés-védelem 0 biztonsági szerepet tölt be, a víz túlhevítését előzi meg. Ha a
túlterhelés-védelem 0 aktiválódik magas vízhőmérséklet
Fázisceruza
következtében aktiválódik, az alábbi lépéseket végrehajtva
segítségével
állítsa ismét alaphelyzetbe.
nyomja be ezt
1. Távolítsa el a fedelet.
a gombot a
2. Fázisceruza segítségével óvatosan nyomja be
túlterhelésa középső gombot a túlterhelés-védelem 0
védelem 0
alaphelyzetbe
alapállapotának visszaállításához.
állításához.
3. Helyezze vissza a fedelet az eredeti rögzítési
megoldással.
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KARBANTARTÁS

• Az optimális működés garantálásához rendszeres időközönként végezze el az egység

átvizsgálását, illetve az RCCB eszköz, valamint a helyszíni kábelek és csővezetékek
funkcionális tesztjét. Ezt a karbantartási műveletsort bízza hivatalos márkakereskedőre.

A vízszűrőkészlet c karbantartása
1. Távolítsa el a fedelet g a rögzítőcsavarok
meglazításával, hogy hozzáférjen a
vízszűrőkészlethez c.
2. Kapcsolja KI a tápellátást.
3. A vízszűrőkészlet c két szelepét állítsa „CLOSE”
Fedél g
(ZÁR) állásba.
4. Távolítsa el a rögzítőkapcsot, majd óvatosan húzza ki
a hálót. Ügyeljen arra, hogy némi víz kifolyhat belőle.
5. Meleg vízzel mosson le minden szennyeződést a
Rögzítőcsavarok
hálóról. Szükség esetén használjon puha kefét is.
6. Helyezze vissza a vízszűrőkészletet c, tegye rá vissza a rögzítőkapcsot.
7. A vízszűrőkészlet c két szelepét állítsa „OPEN” (NYITVA) állásba.
8. Kapcsolja BE a tápellátást.
9. A tisztítás után helyezze vissza a fedelet g a rögzítőcsavarok megfelelő meghúzásával.

VIGYÁZAT!
Ne használjon az R410A típustól eltérő közeget. Az kárt tehet az egységben, továbbá
robbanást és személyi sérülést stb. okozhat. Használjon kompatibilis R410A szerszámokat
a hűtővezeték munkálataihoz és a hűtőközeg feltöltéséhez a telepítés vagy szervizelés során.

Nyomáscsökkentő szelep a

4. Kezdje feltölteni vízzel a monoblokk egységet (legfeljebb 0,1 MPa, azaz
1 bar nyomással) a vízbemeneten keresztül. Állítsa le a feltöltést, ha
szabad víz folyik keresztül a nyomáscsökkentő szelep leeresztő tömlőjén.
5. Kapcsolja BE a tápellátást, és győződjön meg arról, hogy a vízszivattyú
5 működik.
6. Győződjön meg arról, hogy nincs szivárgás a csőcsatlakozási pontoknál.
7. Helyezze vissza a fedelet g a 2 rögzítőcsavar meghúzásával.

ELLENŐRZÉSI TÉTELEK
Megfelelően rögzítve van a csatlakozókábel a kapocsléchez?
A csatlakozókábel befogása elég erős?
A földelővezeték csatlakoztatása megfelelő?
A víznyomás értéke nagyobb 0,05 MPa-nál?
Megfelelően működik a nyomáscsökkentő szelep?

Megfelelően működik az RCCB?
A tápellátás feszültsége belül van a névleges feszültségtartományon?
Jelentkezik szokatlan hang?
MAGYAR
A fűtés megfelelően működik?
A termosztát megfelelően működik?
15/17
Megfelelően működik a távvezérlő LCD-kijelzője?
A víz szabadon szivárog a monoblokk egységből a próbaüzem alatt? A NYOMTATÁS MALAJZIÁBAN KÉSZÜLT

ACXF60-17010-AA

