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1 Yleiset turvatoimenpiteet

1.1 Erityiset turvallisuusmääräykset

VAROITUS
Laitteet, joita ei ole asennettu
asianmukaisesti, voivat heikentää
laitteen toimintaa ja/tai aiheuttaa
käyttäjälle vakavia tai kuolemaan
johtavia tapaturmia.
▪ Sisäyksikköön liittyviä töitä (esim.

asennus, korjaus, liittäminen ja
ensikäyttöönotto) saavat suorittaa
vain henkilöt, joilla on riittävä
valtuutus ja jotka ovat
menestyksellisesti suorittaneet
kuhunkin työhön oikeuttavan
teknisen tai ammatillisen
koulutuksen ja jotka ovat lisäksi
osallistuneet valvovan viranomaisten
hyväksymiin ammatillisiin
jatkokoulutuksiin. Tällaisia henkilöitä
ovat erityisesti lämmitysasentajat,
sähköasentajat sekä kylmä- ja
ilmastointialan ammattilaiset, joilla
on alan koulutuksensa ja
asiantuntemuksensa perusteella
kokemusta lämmitys‑, kylmä- ja
ilmastointilaitteiden sekä
lämminvesivaraajien
asianmukaisesta asennuksesta ja
huollosta.

VAROITUS
Jos seuraavia turvallisuusmääräyksiä
ei oteta huomioon, seurauksena voi
olla vakava loukkaantuminen tai
kuolema.
▪ Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-

vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset ja
sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt ovat
rajoitetut tai joilla ei ole laitteen
käyttöön vaadittavaa kokemusta tai
tietoja vain, jos heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö
valvoo heitä tai on opastanut heitä
laitteen turvallisessa käytössä ja jos

he ovat ymmärtäneet käytön
aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa
leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa.

▪ Verkkoliitäntä on kytkettävä
standardin IEC 60335-1 mukaisesti
katkaisulaitteella, joka erottaa kaikki
navat niin, että kontaktin
avautuminen täyttää ylijänniteluokan
III ehdot täydellisestä katkaisusta.

▪ Sähköteknisiä töitä saa tehdä vain
sähköteknisen alan pätevä
ammattihenkilöstö noudattaen
voimassa olevia paikallisia ja
kansallisia sääntöjä ja tässä ohjeessa
annettuja määräyksiä.
Varmista, että käytetään soveltuvaa
virtapiiriä.
Jos virtapiirin kuormituskyky ei ole
riittävä tai liitännät on tehty
epäasianmukaisesti, voi seurauksena
olla sähköisku tai tulipalo.

▪ Käyttöpaikalle on asennettava
paineenkevennyslaite, jonka
mitoitusylipaine on alle 1,0 MPa
(10 bar). Siihen kytketty poistoputki
on asennettava jatkuvasti viettäväksi
ja sen poistoaukon on oltava
ruostumattomassa ympäristössä
(katso "3.3 Lämpöpumpun
pystytys" [4 12]).

▪ Paineenkevennyslaitteen
poistoputkesta voi tippua vettä.
Poistoaukko on jätettävä auki
ilmakehään.

▪ Paineenkevennyslaitetta on
käytettävä säännöllisesti
kalkkijäänteiden poistamiseksi ja sen
varmistamiseksi, ettei se ole
jumiutunut.

▪ Varaajasäiliö ja lämminvesikierto
voidaan tyhjentää. Asentajan
käsikirjan ohjeita tilapäisestä käytöstä
poistamisesta on noudatettava.
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1.1.1 Määräyksien noudattaminen
▪ Alkuperäinen käyttöohje on laadittu saksan kielellä. Kaikki muut

kielet ovat käännöksiä.

▪ Lue ohje huolellisesti läpi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen
tai teet toimenpiteitä lämmityslaitteistolle.

▪ Tässä dokumentissa kuvatut varotoimenpiteet kattavat erittäin
tärkeitä aihealueita. Noudata niitä tunnollisesti.

▪ Järjestelmän asennus ja kaikki tässä käyttöohjeessa ja muissa
voimassa olevissa dokumenteissa kuvatut asennustyöt on
suoritettava hyväksytyn asentajan toimesta.

Dokumentaatiosarja
Tämä dokumentti on osa voimassa olevien dokumenttien sarjaa.
Sarja sisältää seuraavat osat:

▪ Sisäyksikön asennusohje (muoto: paperi - sisältyy sisäyksikön
toimitukseen)

▪ Sisäyksikön käyttöohje (muoto: paperi - sisältyy sisäyksikön
toimitukseen)

▪ Lämpöpumpun käyttökäsikirja (muoto: paperi - sisältyy
sisäyksikön toimitukseen)

▪ Ulkoyksikön asennusohje (muoto: paperi - sisältyy ulkoyksikön
toimitukseen)

▪ Valinnaisten komponenttien asennusohjeet (muoto: paperi -
sisältyy kunkin komponentin toimitukseen)

▪ Sisäyksikön asentajalle tarkoitettu viitekäsikirja (muoto:
digitaalinen)

▪ Ulkoyksikön asentajalle tarkoitettu viitekäsikirja (muoto:
digitaalinen)

Viitekäsikirjat sisältävät kaikki tekniset tiedot, tarkan kuvauksen
hyväksi havaituista menettelytavoista sekä tietoja huollosta, vikojen
korjaamisesta ja käytöstä poistamisesta.

Digitaaliset dokumentit sekä tomitukseen sisältyvien dokumenttien
uusimmat versiot löytyvät Daikin-yhtiön paikallisilta nettisivuilta.
Lisäksi voit tiedustella niitä jälleenmyyjältäsi. Daikin-yhtiön
nettisivulle pääset helposti laitteessasi olevan QR-koodin avulla.

1.1.2 Varoitusten ja symbolien selitykset
Tässä käyttöohjeessa varoitukset on jaettu vaaran vakavuuden ja
sen ilmenemisen todennäköisyyden mukaan.

VAARA
Viittaa välittömästi uhkaavaan vaaraan.

Jos varoitusta ei oteta huomioon, seurauksena on vakava
loukkaantuminen tai kuolema.

VAROITUS
Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.

Jos varoitusta ei oteta huomioon, seurauksena voi olla
vakava loukkaantuminen tai kuolema.

HUOMIO
Viittaa mahdollisesti vahinkoa aiheuttavaan tilanteeseen.

Jos varoitusta ei oteta huomioon, seurauksena voi olla
esine- tai ympäristövahinkoja tai lievä loukkaantuminen.

Tämä symboli on merkkinä käyttöä koskevista vinkeistä ja
erityisen hyödyllisistä tiedoista, mutta se ei kuitenkaan
merkitse varoitusta vaaroista.

Erityiset varoitusmerkit
Muutamia vaaratyyppejä merkitään erikoismerkeillä.

Sähkövirta

Räjähdysvaara

Palovaara tai palovammojen vaara

Myrkytysvaara

Voimassaolo
Eräät tämän käyttöohjeet tiedot ovat voimassa rajoitetusti.
Voimassaolo on merkitty symbolilla.

Lämpöpumpun ulkoyksikkö

Lämpöpumpun sisäyksikkö

FWXV-ATV3

Noudata määrättyä kiristysvääntömomenttia

Koskee vain paineetonta aurinkojärjestelmää (DrainBack).

Koskee vain kaksivalenssista aurinkojärjestelmää (Biv).

Voimassa vain sisäyksiköille, joissa on jäähdytystoiminto

Toimintaohjeet
1 Toimintaohjeet esitetään luettelon muodossa. Toimenpiteet,

joissa on ehdottomasti noudatettava oikeaa järjestystä, on
esitetty numerojärjestyksessä.
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1.2 Asennusta ja käyttöä koskevat
turvallisuusmääräykset

1.2.1 Yleistä

VAROITUS
Laitteet, joita ei ole asennettu
asianmukaisesti, voivat heikentää
laitteen toimintaa ja/tai aiheuttaa
käyttäjälle vakavia tai kuolemaan
johtavia tapaturmia.
▪ Sisäyksikköön liittyviä töitä (esim.

asennus, korjaus, liittäminen ja
ensikäyttöönotto) saavat suorittaa
vain henkilöt, joilla on riittävä
valtuutus ja jotka ovat
menestyksellisesti suorittaneet
kuhunkin työhön oikeuttavan
teknisen tai ammatillisen
koulutuksen ja jotka ovat lisäksi
osallistuneet valvovan viranomaisten
hyväksymiin ammatillisiin
jatkokoulutuksiin. Tällaisia henkilöitä
ovat erityisesti lämmitysasentajat,
sähköasentajat sekä kylmä- ja
ilmastointialan ammattilaiset, joilla
on alan koulutuksensa ja
asiantuntemuksensa perusteella
kokemusta lämmitys‑, kylmä- ja
ilmastointilaitteiden sekä
lämminvesivaraajien
asianmukaisesta asennuksesta ja
huollosta.

▪ Kaikkia sisäyksikköä koskevia
toimenpiteitä varten ulkoinen
pääkytkin on kytkettävä pois päältä ja
estettävä sen tahaton päälle
kytkeminen.

▪ Älä jätä työkaluja tai muita esineitä
laitteen suojuksen alle asennus- tai
huoltotöiden päätyttyä.

Vaarojen välttäminen
Sisäyksikkö on valmistettu teknisen kehitystason ja yleisesti
hyväksyttyjen teknisten sääntöjen mukaisesti. Epäasianmukaisessa
käytössä voi kuitenkin syntyä ihmisten terveyttä ja henkeä uhkaavia
vaaroja sekä aineellisia vahinkoja. Jotta vaaroilta voidaan välttyä,
laitteet saa asentaa ja käyttää vain:

▪ käyttötarkoitusta vastaavalla tavalla ja moitteettomassa
kunnossa,

▪ turvallisuuden ja mahdolliset vaarat huomioon ottaen.

Tämä edellyttää tämän käyttöohjeen sisällön, laitetta koskevien
työsuojelumääräyksien sekä yleisesti hyväksyttyjen
turvallisuusteknisten ja työterveyssääntöjen tuntemista ja
noudattamista.

Ennen hydrauliikkajärjestelmälle suoritettavia toimenpiteitä
▪ Laitteeseen liittyviä toimenpiteitä (esim. pystytys, liitäntöjen teko ja

ensikäyttöönotto) saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on riittävä
valtuutus ja jotka ovat menestyksellisesti suorittaneet kuhunkin
työhön oikeuttavan teknisen tai ammatillisen koulutuksen.

▪ Kaikkia laitteeseen liittyviä toimenpiteitä varten on kytkettävä
pääkytkin pois päältä ja varmistettava se niin, ettei sitä voi kytkeä
tahattomasti päälle.

▪ Sinettejä ei saa vahingoittaa eikä poistaa.

▪ Lämmityspuolen liitännän varoventtiilien on vastattava standardin
EN  12828 vaatimuksia ja juomavesipuolen liitännän standardin
EN 12897 vaatimuksia.

1.2.2 Käyttötarkoitusta vastaava käyttö
Sisäyksikköä saa käyttää ainoastaan veden kuumennukseen,
huoneiden lämmitykseen ja mallista riippuen myös huoneiden
jäähdytykseen.

Sisäyksikön saa asentaa, liittää ja sitä saa käyttää vain tämän
käyttöohjeen tietojen mukaisesti.

Vain valmistajan hyväksymän, laitteeseen soveltuvan ulkoyksikön
käyttö on sallittua.

  1‒1 Sallitut yhdistelmät

EHSX04P30DA3

EHSX04P50DA3

EHSXB04P30DA3

EHSXB04P50DA3

EHSH04P30DA3

EHSHB04P30DA3

EHSX08P30DA3

EHSX08P50DA3

EHSXB08P30DA3

EHSXB08P50DA3

EHSH08P30DA3

EHSH08P50DA3

EHSHB08P30DA3

EHSHB08P50DA3
ERGA04DAV3

ERGA04EAV3
ERGA06DAV3

ERGA06EAV3
ERGA08DAV3

ERGA08EAV3
ERGA04DAV3A

ERGA04EAV3A
ERGA06DAV3A

ERGA06EAV3A
ERGA08DAV3A

ERGA08EAV3A
ERGA04DAV37

ERGA04EAV37

Kaikki muunlainen tai tämän ylittävä käyttö katsotaan
käyttötarkoituksen vastaiseksi. Tämän aiheuttamista vahingoista
vastaa yksin laitteen omistaja.

Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluu myös huolto- ja
tarkastusmääräyksien noudattaminen. Varaosien on vastattava
vähintään valmistajan määräämiä teknisiä vaatimuksia. Tämä
voidaan taata esim. käyttämällä valmistajan alkuperäisiä varaosia.
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1.2.3 Laitteen asennuspaikka

VAROITUS
Sisäyksikön säiliön muovinen seinämä
voi sulaa ulkopuolisen lämmön
vaikutuksesta (>80°C) ja
äärimmäisessä tapauksessa syttyä
palamaan.
▪ Pystytä sisäyksikkö vähintään 1 m:n

etäisyydelle muista lämmönlähteistä
(>80°C) (esim. sähkölämmitin,
kaasulämmitin, savupiippu) ja
palavista materiaaleista.

HUOMIO
▪ Pystytä sisäyksikkö paikoilleen vain,

jos on varmaa, että alustan kantokyky
on riittävä, 1050 kg/m2 ja
turvallisuuslisä. Alustan tulee olla
tasainen, vaakasuora ja sileä.

▪ Laitetta ei saa asentaa ulkoilmaan.
▪ Asennus räjähdysvaaralliseen

ympäristöön ei ole sallittua.
▪ Elektroninen ohjaus ei saa missään

tapauksessa joutua alttiiksi sään
vaikutukselle, esim. sateelle tai
lumelle.

▪ Varaajasäiliö ei saa jatkuvasti altistua
suoralle auringonpaisteelle, koska
ultraviolettisäteily ja sään vaikutus
vahingoittavat muovia.

▪ Sisäyksikkö on asennettava
pakkaselta suojattuun paikkaan.

▪ Varmista, ettei vesiyhtiö toimita
aggressiivista juomavettä. Juomavesi
on tarvittaessa käsiteltävä sopivalla
tavalla.

▪ Noudata ehdottomasti vähimmäisetäisyyksiä seiniin ja muihin
esineisiin ("3.1 Mitat ja liitäntämitat" [4 11]).

▪ Noudata kylmäainetta R32 koskevia erityisiä asennusvaatimuksia
(katso "3.3.1 Asennuspaikan valinta" [4 12]).

HUOMIO
▪  Jos on kytketty DrainBack-

aurinkolämpöjärjestelmä: Asenna
sisäyksikkö riittävän matkan päähän
aurinkokeräimien alapuolelle, jotta
aurinkolämpöjärjestelmä voidaan
tyhjentää kokonaan. (Noudata
DrainBack-aurinkolämpöjärjestelmän
käsikirjassa olevia määräyksiä). Jos
korkeusero on riittämätön,
DrainBack-aurinkolämpöjärjestelmä
voi vaurioitua.

▪ Sisäyksikköä ei saa käyttää tiloissa,
joissa ympäristön lämpötila on yli
40°C.

1.2.4 Sähköasennus
▪ Sähköasennuksen saa tehdä vain sähköteknisen alan pätevä

ammattihenkilöstö noudattaen voimassa olevia sähköteknisiä
sääntöjä ja vastaavan sähköyhtiön määräyksiä.

▪ Ennen verkkoliitännän tekemistä vertaa tyyppikilpeen merkittyä
verkkojännitettä syöttöjännitteeseen.

▪ Ennen kuin aloitat virtaa johtaviin osiin liittyviä töitä, erota ne
virransyötöstä (kytke pääkytkin pois päältä, kytke sulake irti) ja
varmista laitteisto niin, ettei sitä voi kytkeä tahattomasti päälle.

▪ Töiden päätyttyä asenna laitteen suojukset ja huoltoluukut heti
takaisin.

1.2.5 Lämmitysvedelle- ja varajaan vedelle
asetettavat vaatimukset

Saostumien ja korroosion aiheuttamien vaurioiden välttäminen:
Korroosiotuotteiden ja saostumien välttämiseksi on noudatettava
asiaa koskevia teknisiä sääntöjä.

Täyttö- ja lisäveden laadulle asetettavat vähimmäisvaatimukset:

▪ Veden kovuus (kalsium ja magnesium, laskettu
kalsiumkarbonaattina): ≤3 mmol/l

▪ Sähkönjohtavuus: ≤1500 (ihanteellisesti ≤100) μS/cm

▪ Kloridi: ≤250 mg/l

▪ Sulfaatti: ≤250 mg/l

▪ pH-arvo: 6,5 - 8,5

Täyttö- ja lisävedelle, joiden kokonaiskovuus on korkea (>3 mmol/l –
kalsium- ja magnesiumpitoisuudet, laskettu kalsiumkarbonaattina),
on suoritettava suolanpoisto-, pehmennys- tai kovuuden
stabilointitoimenpiteitä. Suosittelemme kalkin- ja
korroosionestoainetta KSK. Jos ominaisuudet poikkeavat muuten
vähimmäisvaatimuksista, vesi on käsiteltävä soveltuvalla tavalla
vaadittavan laadun noudattamiseksi.

Jos käytetään täyttö- ja lisävettä, joka ei täytä mainittuja
laatuvaatimuksia, se voi lyhentää huomattavasti laitteen kestoikää.
Tästä on vastuussa yksinomaan laitteen omistaja.

TIETOJA
Jos liitetään valinnainen ulkoinen lämmönkehitin, nämä
vähimmäisvaatimukset koskevat myös tämän
lämmityspiirin täyttö- ja lisävettä.



1 Yleiset turvatoimenpiteet

Asennus- ja käyttöopas

7
Daikin Altherma EHS(X/H)(B)-D
Daikin Altherma 3 R ECH₂O
008.1451099_01 – 09/2020

1.2.6 Lämmityslaitteisto ja saniteettipuolen
liitäntä

▪ Suunnittele lämmityslaitteisto standardin EN  12828 turvateknisiä
määräyksiä vastaavasti.

▪ Saniteettiliitännän on vastattava standardin EN  12897
vaatimuksia. Lisäksi on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

▪ EN  1717 – Vesilaitteistoissa olevan talousveden suojaaminen
saastumiselta ja laitteille asetetut yleiset vaatimukset
takaisinvirtauksen aiheuttaman saastumisen estämiseksi
(Protection against pollution of potable water installations and
general requirements of devices to prevent pollution by
backflow)

▪ EN  61770 – Vesijohtoverkostoon liitettävät sähkölaitteet –
Takaisinimun ja johtosarjan rikkoontumisen välttäminen
(Electric appliances connected to the water mains – Avoidance
of backsiphonage and failure of hose-sets)

▪ EN  806 – Rakennusten talousvesijärjestelmien asennusten
erittely (Specifications for installations inside buildings
conveying water for human consumption)

▪ ja näiden lisäksi käyttömaan lainsäädäntöä.

Kun sisäyksikössä käytetään ylimääräistä lämmönlähdettä, etenkin
aurinkoenergiaa, varaajan lämpötila voi ylittää 65°C.

▪ Tämän vuoksi laitteiston asennuksen yhteydessä on asennettava
myös suoja palovammoilta (lämpimän veden sekoitinlaite, esim.
VTA32).

TIETOJA
Juomaveden laadun täytyy vastata EU-direktiiviä 98/83 EC
ja käyttöpaikalla voimassa olevia määräyksiä.

Jos sisäyksikkö liitetään lämmitysjärjestelmään, jossa käytetään
teräksisiä putkia tai lämmityselementtejä tai ei-diffuusiotiiviitä
lattialämmitysputkia, lämminvesivaraajaan voi päästä lietettä ja
lastuja, jotka voivat aiheuttaa tukoksia, paikallista ylikuumenemista
tai korroosiovaurioita.

▪ Vaurioiden välttämiseksi lämmityslaitteiston paluupuolelle on
asennettava likasuodatin tai lietteenerotin (SAS 1 tai SAS 2).

▪ Likasuodatin on puhdistettava säännöllisin välein.

1.2.7 Käyttö
Sisäyksikkö:

▪ käytä vasta, kun kaikki asennus- ja liitäntätyöt on saatu
päätökseen.

▪ käytä vain, kun varaajasäiliö ja lämmityskierto on täytetty
kokonaan (tarkista täyttömäärän ilmaisin).

▪ käytä enintään 3 baarin laitteistopaineella.

▪ liitä ulkoiseen vedensyöttöön (tulojohtoon) vain paineenalentimen
kautta.

▪ käytä vain suojakansi asennettuna.

Määrättyjä huoltovälejä on noudatettava ja tarkastustyöt on
suoritettava.

1.3 Huolto, vikojen korjaaminen ja
käytöstä poistaminen

Huoltoon, vikojen korjaamiseen ja käytöstä poistamiseen liittyviä
töitä ei saa suorittaa ilman oleellisten turvatoimien tuntemusta eikä
laitetta saa hävittää tuntematta käyttömaan määräyksiä. Noudata
asentajalle tarkoitetussa viitekäsikirjassa annettuja ohjeita.

Hävittämistä koskevia ohjeita
Sisäyksikkö on toteutettu ympäristöystävällisesti. Hävittämisen
yhteydessä syntyy vain jätettä, jonka voi ohjata joko uusiokäyttöön
tai käytettäväksi lämmönlähteenä. Uusiokäyttöön soveltuvat käytetyt
materiaalit voidaan erottaa toisistaan lajikohtaisesti.

Olemme luoneet sisäyksikön ympäristöystävällisen
rakenteen ansiosta edellytykset sen ympäristöä vaalivalle
jätehuollolle. Laitteen omistaja vastaa siitä, että laitteen
hävittäminen tapahtuu asianmukaisesti ja käyttömaassa voimassa
olevien määräysten mukaisesti.

 Tämä merkintä tuotteessa tarkoittaa sitä, ettei sähköisiä ja
elektronisia tuotteita saa hävittää lajittelemattoman talousjätteen
joukossa.

Laitteen omistaja vastaa siitä, että laitteen hävittäminen tapahtuu
asianmukaisesti ja käyttömaassa voimassa olevien määräysten
mukaisesti.

▪ Järjestelmän saa purkaa ja kylmäainetta, öljyjä ja muita osia
käsitellä vain pätevä asentaja.

▪ Hävittäminen on tehtävä vain sellaisessa laitoksessa, joka on
erikoistunut jätteen uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja
uusiokäyttöön.

Lisätietoja saat asennusliikkeeltä tai jätehuollosta vastaavilta
paikallisilta viranomaisilta.

1.4 Takuuehdot
Lakisääteinen virhevastuu on aina voimassa. Sen lisäksi voimassa
olevat takuuehtomme löydät internet-sivustoltamme. Tarvittaessa
voit pyytää lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Virheellinen asennus, käyttöönotto ja huolto aiheuttavat takuun
raukeamisen. Mikäli on kysyttävää, käänny asiakaspalvelumme
puoleen.

Takuusuorituksiin on oikeus vain, kun vuosittaiset huoltotyöt on
todistettavasti suoritettu säännöllisin välein asentajalle tarkoitetussa
viitekäsikirjassa annettujen määräysten mukaisesti. 
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2 Tuotekuvaus

2.1 Rakenne ja osat
Laitteen ulkopuoli

  2‒1 Rakenne ja osat - laitteen ulkopuoli
a Tilanäyttö
b Suojakansi
c Käsikahvan kiinnitys
d Täyttö- ja tyhjennysliitäntä tai aurinkolämmön

paluuvirtausliitäntä
e Tyyppikilpi

Laitteen yläpuoli

  2‒2 Rakenne ja osat - laitteen yläpuoli
a Aurinkolämpö - menovirtaus
b Kylmävesiliitäntä
c Lämminvesi
d Lämmityksen menovesi
e Lämmityksen paluuvesi
f Kiertopumppu
g Ylipaineventtiili
h Automaattinen ilmanpoistin
i Liitäntä valinnaiselle sähköiselle varalämmittimelle

EKBUxx
j Täyttömäärän näyttö (varaaja)

k Levylämmönvaihdin
l Kylmäaineen nestejohdon liitäntä

m Kylmäaineen kaasujohdon liitäntä
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n Kuulahana (lämmityskierto)
o Täyttö- ja tyhjennyshana (lämmityskierto)
p Varaajan lämpötila-anturi
q Kalvopaisunta-astian liitäntä
r Ohjauskotelo

s, t Manuaaliset ilmanpoistoventtiilit

3UVB1 3-tie-vaihtoventtiili (sisäinen lämmönkehitinpiiri)
3UV DHW 3-tie-vaihtoventtiili (lämminvesi / lämmitys)

DS Paineanturi
FLS Virtausanturi

tR Paluuveden lämpötila-anturi
tV, BH Varalämmittimen menoveden lämpötila-anturi

Sisäpuoli …04P30D…/…08P30D…

  2‒3 Rakenne ja osat – sisäpuoli ...04P30D.../...08P30D... (Biv)
a Aurinkolämpö - menovirtaus
b Kylmävesiliitäntä
c Lämminvesi
d Lämmityksen menovesi
e Lämmityksen paluuvesi
f Kiertopumppu
g Ylipaineventtiili

h Varaajasäiliö (kaksiseinämäinen polypropyleenivaippa,
jossa PUR-kovavaahtokuminen lämpöeristys)

i Täyttö- ja tyhjennysliitäntä tai aurinkolämmön
paluuvirtausliitäntä

j Kiinnitys aurinkolämmön ohjaukselle tai käsikahva
k Lämmönvaihdin (ruostumaton teräs) juomaveden

lämmitykseen
l Lämmönvaihdin (ruostumaton teräs) varaajan syöttöön

tai lämmityksen tueksi
m Biv-lämmönvaihdin (ruostumatonta terästä) varaajan

täyttöön ulk. lämmönkehittimen kanssa (esim.
korkeapaineinen aurinkolämmönvaihdin)

n Liitäntä valinnaiselle sähköiselle varalämmittimelle
EKBUxx

o Täyttömäärän näyttö (varaaja)
p Lisävaruste: sähköinen varalämmitin (EKBUxx)
q Anturitasku varaajan lämpötila-antureille tDHW1 ja tDHW2
r Paineeton varaajavesi
s Aurinkolämpövyöhyke
t Lämminvesivyöhyke
u Ylivuotosuojan liitäntä
v Käsikahvan kiinnitys
w Suojakansi
x Aurinkolämpö - paluuvirtaus
y Biv - menovirtaus
z Biv - paluuvirtaus

aa Levylämmönvaihdin
ab Kylmäaineen nestejohdon liitäntä
ac Kylmäaineen kaasujohdon liitäntä
ad Lisävaruste: aurinkolämmön ohjaus- ja pumppuyksikkö
ae Kiertojarru (lisävaruste)

3UVB1 3-tie-vaihtoventtiili (sisäinen lämmönkehitinpiiri)
3UV DHW 3-tie-vaihtoventtiili (lämminvesi / lämmitys)

DS Paineanturi
FLS Virtausanturi

MAG Kalvopaisunta-astia (käyttöpaikalla)
tDHW1, tDHW2 Varaajan lämpötila-anturi

tR Paluuveden lämpötila-anturi
tV, BH Varalämmittimen menoveden lämpötila-anturi
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Sisäpuoli …04P50D…/…08P50D…

  2‒4 Rakenne ja osat - sisäpuoli ...04P50D…/...08P50D… (Biv)
a Aurinkolämpö - menovirtaus
b Kylmävesiliitäntä
c Lämminvesi
d Lämmityksen menovesi
e Lämmityksen paluuvesi
f Kiertopumppu
g Ylipaineventtiili
h Varaajasäiliö (kaksiseinämäinen polypropyleenivaippa,

jossa PUR-kovavaahtokuminen lämpöeristys)
i Täyttö- ja tyhjennysliitäntä tai aurinkolämmön

paluuvirtausliitäntä
j Kiinnitys aurinkolämmön ohjaukselle tai käsikahva

k Lämmönvaihdin (ruostumaton teräs) juomaveden
lämmitykseen

l Lämmönvaihdin (ruostumaton teräs) varaajan syöttöön
tai lämmityksen tueksi

m Biv-lämmönvaihdin (ruostumatonta terästä) varaajan
täyttöön ulk. lämmönkehittimen kanssa (esim.
korkeapaineinen aurinkolämmönvaihdin)

n Liitäntä valinnaiselle sähköiselle varalämmittimelle
EKBUxx

o Täyttömäärän näyttö (varaaja)
p Lisävaruste: sähköinen varalämmitin (EKBUxx)
q Anturitasku varaajan lämpötila-antureille tDHW1 ja tDHW2
r Paineeton varaajavesi
s Aurinkolämpövyöhyke
t Lämminvesivyöhyke
u Ylivuotosuojan liitäntä
v Käsikahvan kiinnitys
w Suojakansi
x Aurinkolämpö - paluuvirtaus
y Biv - menovirtaus
z Biv - paluuvirtaus

aa Levylämmönvaihdin
ab Kylmäaineen nestejohdon liitäntä
ac Kylmäaineen kaasujohdon liitäntä
ad Lisävaruste: aurinkolämmön ohjaus- ja pumppuyksikkö
ae Kiertojarru (lisävaruste)
af Aurinkolämpö - menovirtauksen tasausputki

3UVB1 3-tie-vaihtoventtiili (sisäinen lämmönkehitinpiiri)
3UV DHW 3-tie-vaihtoventtiili (lämminvesi / lämmitys)

DS Paineanturi
FLS Virtausanturi

MAG Kalvopaisunta-astia (käyttöpaikalla)
tDHW1, tDHW2 Varaajan lämpötila-anturi

tR Paluuveden lämpötila-anturi
tV, BH Varalämmittimen menoveden lämpötila-anturi

2.2 3-tie-vaihtoventtiilien toiminta

  2‒5 3-tie-vaihtoventtiilin toiminta
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3 Pystytys ja asennus
VAROITUS
Epäasianmukaisesti pystytetyt ja asennetut kylmälaitteet
(lämpöpumput), ilmastointilaitteet ja lämmityslaitteet voivat
vaarantaa ihmisten terveyden ja hengen ja niiden toiminta
voi olla puutteellista.

▪ Sisäyksikköön liittyviä töitä (esim. asennus, korjaus,
liittäminen ja ensikäyttöönotto) saavat suorittaa vain
henkilöt, joilla on riittävä valtuutus ja jotka ovat
menestyksellisesti suorittaneet kuhunkin työhön
oikeuttavan teknisen tai ammatillisen koulutuksen ja
jotka ovat lisäksi osallistuneet valvovan viranomaisten
hyväksymiin ammatillisiin jatkokoulutuksiin. Tällaisia
henkilöitä ovat erityisesti lämmitysasentajat,
sähköasentajat sekä kylmä- ja ilmastointialan
ammattilaiset, joilla on alan koulutuksensa ja
asiantuntemuksensa perusteella kokemusta lämmitys‑,
kylmä- ja ilmastointilaitteiden sekä lämpöpumppujen
asianmukaisesta asennuksesta ja huollosta.

Laitteen epäasianmukainen pystyttäminen ja asennus aiheuttavat
valmistajan takuun raukeamisen. Mikäli jää kysyttävää, ota yhteys
tekniseen asiakaspalveluumme.

3.1 Mitat ja liitäntämitat
Mitat …04P30D…/…08P30D…

  3‒1 Mitat …04P30D…/…08P30D…
a Aurinkolämpö - menovirtaus
b Kylmä vesi
c Lämminvesi
d Lämmityksen menovesi
e Lämmityksen paluuvesi
f Kylmäaineen kaasujohdon liitäntä
g Kylmäaineen nestejohdon liitäntä
h Biv – menovirtaus (vain tyyppi …Biv)
i Biv – paluuvirtaus (vain tyyppi …Biv)

A Edestä
B Takaa
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Mitat …04P50D…/…08P50D…

  3‒2 Mitat …04P50D…/…08P50D…
a Aurinkolämpö - menovirtaus
b Kylmä vesi
c Lämminvesi
d Lämmityksen menovesi
e Lämmityksen paluuvesi
f Kylmäaineen kaasujohdon liitäntä
g Kylmäaineen nestejohdon liitäntä
h Biv – menovirtaus (vain tyyppi …Biv)
i Biv – paluuvirtaus (vain tyyppi …Biv)

A Edestä
B Takaa

3.2 Kuljetus ja toimitus
VAROITUS
Sisäyksikön painopiste on ilman täyttöä ylhäällä, joten se
voi kaatua kuljetuksen aikana. Tämä voi aiheuttaa vaaraa
ihmisille tai vahingoittaa laitetta.

▪ Kiinnitä sisäyksikkö turvallisesti, kuljeta varovasti, käytä
pitokahvoja.

Sisäyksikkö toimitetaan lavalla. Kaikki trukit ja nostovaunut
soveltuvat sen kuljettamiseen. 

Toimituksen sisältö
▪ Sisäyksikkö (esiasennettu),

▪ Tarvikepussi,

▪ Asiakirjapaketti.

  3‒3 Toimituksen sisältö
a Käsikahvat (tarvitaan vain kuljetukseen)
b Peitekansi
c Ylivuotosuojan letkun liitoskappale
d Asennusavain
e Kuulahana
f Litteä tiiviste
g O‑rengas
h Johtoside
i U-kiinnitin
j Ilmanpoistoletku

k Lauhteenpoistoletku
l Ohjauksen kiertopainike

m Suojakannen ruuvit
n Asiakirjapaketti.

Muita sisäyksikön lisätarvikkeita löydät hinnastosta.

3.3 Lämpöpumpun pystytys

3.3.1 Asennuspaikan valinta

HUOMIO
Jos kylmäaineen koko täyttömäärä järjestelmässä on
≥1,84 kg, asennusalustan ja tuuletusaukkojen minimikoolle
asetetaan lisävaatimuksia, jotka on täytettävä. Huomaa
"6.4 Minimaalinen lattiapinta ja tuuletusaukot" [4 35].

Kylmäaineen koko täyttömäärää koskevat tiedot löydät
ulkoyksikön tyyppikilvestä. Noudata ehdottomasti siihen
kuuluvaa asennusohjetta.

Sisäyksikön asennuspaikan on täytettävä seuraavat
vähimmäisvaatimukset (katso myös "1.2.3  Laitteen
asennuspaikka" [4 6]). 
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Asennusalusta
▪ Alustan tulee olla tasainen ja sileä ja alustan kantokyvyn tulee

olla riittävä, 1050  kg/m² ja turvallisuuslisä. Tarvittaessa asenna
jalusta.

▪ Huomioi asennusmitat (katso "3.1 Mitat ja liitäntämitat" [4 11]).

Vähimmäisetäisyys

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA
Sisäyksikön säiliön muovinen seinämä voi sulaa
ulkopuolisen lämmön vaikutuksesta (>80°C) ja
äärimmäisessä tapauksessa syttyä palamaan.

▪ Pystytä sisäyksikkö vähintään 1  m:n etäisyydelle
muista lämmönlähteistä (>80°C) (esim. sähkölämmitin,
kaasulämmitin, savupiippu) ja palavista materiaaleista.

HUOMIO

 Jos sisäyksikkö ei ole riittävän kaukana
tasoaurinkokeräimien alapuolella (varaajan yläreuna on
korkeammalla kuin keräimen alareuna), paineettoman
aurinkojärjestelmän ulko-osa ei pääse tyhjenemään
kokonaan.

▪ Asenna sisäyksikkö riittävän alas tasokeräimiin
nähden, kun käytät aurinkoliitäntää (huomioi
aurinkojärjestelmän yhdysjohtojen
vähimmäiskaltevuus).

Suositeltavat vähimmäisetäisyydet:
Seinään: (takana) ≥100 mm, (sivuilla) ≥500 mm

Kattoon: ≥1200 mm, vähintään 480 mm.

Etäisyyden ulkoyksikköön:
Asennuspaikan valinnassa on huomioitava taulukon "    3‒1
 " [4 13] tiedot.

  3‒1 

Kylmäainejohdon maksimipituus sisä- ja ulkoyksikön
välillä

30 m

Kylmäainejohdon minimipituus sisä- ja ulkoyksikön
välillä

3 m

Sisä- ja ulkoyksikön maksimaalinen korkeusero 20 m

3.3.2 Laitteen pystyttäminen

VAROITUS
Sisäyksikön painopiste on ilman täyttöä ylhäällä, joten se
voi kaatua kuljetuksen aikana. Tämä voi aiheuttaa vaaraa
ihmisille tai vahingoittaa laitetta.

▪ Kiinnitä sisäyksikkö turvallisesti, kuljeta varovasti, käytä
pitokahvoja.

Edellytys
▪ Asennuspaikka vastaa käyttömaassa olevia määräyksiä sekä

kohdassa "3.3.1  Asennuspaikan valinta"  [4  12] mainittuja
vähimmäisvaatimuksia.

Pystytys
1 Poista pakkaus ja hävitä se ympäristöystävällisellä tavalla.

2 Irrota varaajasäiliön peitekannet (pos.  b) ja kierrä
kierrekappaleet (pos. c) irti käsikahvojen asennusaukoista.

3 Kierrä käsikahvat (pos. a) vapautuneisiin kierreaukkoihin.

4 Kuljeta sisäyksikkö varovasti asennuspaikkaan, käytä
käsikahvoja.

  3‒4 Käsikahvojen asennus
a Käsikahva
b Peitekansi
c Kierrekappale
d Asennusavain

5 Aseta sisäyksikkö asennuspaikkaan.

▪ Jos laite asennetaan kaapin tai kehikon sisään tai muuten
ahtaaseen tilaan, on varmistettava riittävä tuuletus (esim.
tuuletusristikolla). Jos kylmäaineen koko täyttömäärä
järjestelmässä on ≥1,84  kg, tuuletusaukoille asetetaan
lisävaatimuksia, jotka on täytettävä (katso "6.4  Minimaalinen
lattiapinta ja tuuletusaukot" [4 35]).

3.4 Laitteen valmistelu asennusta
varten

3.4.1 Etulasin irrottaminen
1 Irrota ruuvit (1.).

2 Paina sivulla olevia kiinnikkeitä sormilla ylöspäin (2.) ja pidä
yläpuolelta kiinni peukaloilla.
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3 Poista etulasi eteenpäin (3.).

  3‒5 Etulasin irrottaminen

3.4.2 Suojakannen irrottaminen
1 Irrota suojakansi taakse suunnatuista kiinnikkeistä (1.), nosta

sen takareunaa (2.) ja irrota se eteenpäin (3.). 

  3‒6 Suojakannen irrottaminen

  3‒7 Ilman suojakantta

3.4.3 Ohjauskotelon asettaminen
huoltoasentoon

Ohjauskotelo voidaan asettaa huoltoasentoon, jolloin sisäyksikön
hydrauliikan parissa työskentely on helpompaa.

1 Löysää ohjauskotelon pidikkeen ruuvit (a).

  3‒8 Ohjauskotelon asettaminen huoltoasentoon

2 Irrota ohjauskotelo eteenpäin ja työnnä koukut pidikkeen
takakaariin.

  3‒9 Ohjauskotelo huoltoasennossa



3 Pystytys ja asennus

Asennus- ja käyttöopas

15
Daikin Altherma EHS(X/H)(B)-D
Daikin Altherma 3 R ECH₂O
008.1451099_01 – 09/2020

3.4.4 Ohjauksen kotelon avaaminen
Sähköliitäntöjen tekemistä varten on avattava itse ohjauskotelo.
Tämä on mahdollista joko normaalissa tai huoltoasennossa.

1 Irrota edessä oleva ruuvi.

2 Työnnä kansi ylös ja vedä se eteenpäin irti.

  3‒10 Ohjauksen kotelon avaaminen

3 Ripusta kansi sivulla olevista koukuista ohjauskoteloon.

  3‒11 Kannen ripustaminen

3.4.5 Lämpöeristyksen irrottaminen

HUOMIO
Lämpöeristys koostuu paineherkistä EPP-osista, jotka
voivat helposti vaurioitua, jos niitä käsitellään
epäasianmukaisesti.

▪ Lämpöeristyksen saa irrottaa vain alla kuvatussa
järjestyksessä ja ilmoitettuihin suuntiin.

▪ Älä käytä voimaa.

▪ Älä käytä työkaluja.

1 Irrota ylempi lämpöeristys seuraavassa järjestyksessä:

▪ Vedä sivueristyselementti (pos. a) irti vaakasuoraan.

▪ Vedä takana oleva eristyselementti (pos. b) irti vaakasuoraan.

▪ Vedä edessä oleva eristyselementti (pos. c) irti vaakasuoraan.

  3‒12 Ylemmän lämpöeristyksen irrottaminen
a Sivueristyselementti
b Takana oleva eristyselementti
c Edessä oleva eristyselementti

2 Tarvittaessa: Irrota alempi lämpöeristys seuraavassa
järjestyksessä:

▪ Vedä sivueristyselementti (pos. a) irti pystysuoraan.

▪ Vedä takana oleva eristyselementti (pos. b) irti pystysuoraan.

  3‒13 Alemman lämpöeristyksen irrottaminen
a Sivueristyselementti
b Takana oleva eristyselementti

TIETOJA
Lämpöeristys asennetaan takaisin paikoilleen
päinvastaisessa järjestyksessä.
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3.4.6 Ilmanpoistoventtiilin avaaminen
1 Lämpöeristyksen irrottaminen (katso "3.4.5  Lämpöeristyksen

irrottaminen" [4 15]).

2 Avaa pumpun ilmanpoistoventtiiliä kierroksen verran.

  3‒14 Ilmanpoistoventtiilin avaaminen

3.4.7 Lämmityksen meno- ja paluuveden
liitäntöjen asennus

HUOMIO
Hydrauliikkaan liittyvien töiden yhteydessä on huomioitava
O-renkaiden asennuskohta, jotta vältetään O-renkaiden
vaurioituminen ja siitä seuraavat vuodot.

▪ Aseta O-renkaat aina liitettävään osaan ennen kuin
irrotat tai kytket pistoliitoksen (katso "    3‒15
Hydrauliikan pistoliitokset" [4 16]).

▪ Lämmitysjohtojen pistoliitokset on asennettava niin,
ettei niissä ole jännitteitä. Varsinkin joustavia johtoja (ei
diffuusioavoimia!) liitettäessä on varmistettava, ettei
aiheudu jännitystä (katso "    3‒28 Taaksepäin
vietyjen hydrauliikkajohtojen tukeminen" [4 20]).

  3‒15 Hydrauliikan pistoliitokset

HUOMIO
Jos U-kiinnittimiä ei aseteta kunnolla paikoilleen, liittimet
voivat irrota kiinnityskohdistaan, mikä voi aiheuttaa erittäin
voimakasta / jatkuvaa nestevuotoa.

▪ Varmista ennen U-kiinnittimen liittämistä, että U-
kiinnitin tarttuu liitännän uraan. Tätä varten työnnä liitin
kiinnityskohtaan niin pitkälle, että U-kiinnittimen ura
tulee näkyviin.

▪ Työnnä U-kiinnitin perille saakka.

Lämmityksen meno- ja paluuveden liitännät voidaan ohjata laitteesta
ylös- tai taaksepäin, jotta se saadaan asennettua optimaalisesti
käyttöpaikan olosuhteisiin sopivalla tavalla.

   3‒16 Vaihtoehtoja lämmityksen meno- ja paluuveden
asennukseen

Laite toimitetaan normaalisti ylöspäin suunnatuin liitännöin. Jos
haluat ohjata liitännät laitteesta taaksepäin, on tehtävä seuraavat
muutokset:

1 Irrota suojakansi ja ylempi lämpöeristys (katso
"3.4.2 Suojakannen irrottaminen" [4 14], "3.4.5 Lämpöeristyksen
irrottaminen" [4 15]).

2 Irrota liittimien molemmat U-kiinnittimet (pos. c).

3 Irrota molemmat liittimet (pos. b).

4 Irrota pidikelevy (pos. a).

5 Irrota tulpan U-kiinnitin (pos. d).

6 Vedä tulppa (pos. e) irti.

7 Käännä kulmakappaletta (pos. h) 90° taaksepäin.

8 Irrota putkikäyrän U-kiinnitin (pos. g).

   3‒17 Lämmityksen meno- ja paluuveden liitäntöjen vienti
ylöspäin

a Pidikelevy
b Liitin
c Liittimen U-kiinnitin
d Tulpan U-kiinnitin
e Tulppa
f Putkikäyrä
g Putkikäyrän U-kiinnitin
h Kulmakappale

9 Vedä putkikäyrää (pos.  f) vaakasuorasta kiinnityksestä
varovasti niin pitkälle taakse, että pidikelevy ("    3‒18
Lämmityksen meno- ja paluuveden liitäntöjen vienti
taaksepäin"  [4  17], pos.  a) voidaan työntää pystysuoraan sen
väliin.
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10 Työnnä pidikelevy putkikäyrän ja sen vaakasuoran
kiinnityskohdan väliin ja työnnä putkikäyrä (pos.  f) pidikelevyn
keskireiän läpi takaisin paikoilleen.

11 Kiinnitä putkikäyrä jälleen paikoilleen U-kiinnittimellä (pos. g).

12 Työnnä molemmat liittimet (pos.  b) pidikelevyn läpi sivulla
oleviin kiinnityskohtiin.

13 Varmista molempien liittimien kiinnitys U-kiinnittimillä (pos. c).

14 Työnnä tulppa (pos. e) ylhäällä olevaan kiinnityskohtaan.

15 Varmista tulpan kiinnitys U-kiinnittimellä (pos. d).

   3‒18 Lämmityksen meno- ja paluuveden liitäntöjen vienti
taaksepäin

a Pidikelevy
b Liitin
c Liittimen U-kiinnitin
d Tulpan U-kiinnitin
e Tulppa
f Putkikäyrä
g Putkikäyrän U-kiinnitin
h Kulmakappale

16 Leikkaa lämpöeristyksen sivuille aukot (pos.  a) sopivalla
työkalulla.

  3‒19 Lämpöeristyksen aukko
a Lämpöeristyksen sivulla olevat aukot

3.4.8 Aukon leikkaaminen suojakanteen
1 Lämmityksen meno- ja paluuveden liitännät viety ylöspäin:

Leikkaa suojakanteen sopivalla työkalulla aukko perforointia
pitkin.

  3‒20 Aukon leikkaaminen suojakanteen

3.4.9 Ohjauksen kiertopainikkeen kiinnitys
1 Aseta kiertopainike RoCon+ HP1:n kiinnityskohtaan ja paina se

paikoilleen.

  3‒21 Kiertopainikkeen kiinnitys

3.4.10 Suojakannen kiinnitys
Kun asennus on saatu kokonaan valmiiksi:

1 Kiinnitä suojakannen kiinnitysruuvit (tarvikepussi).

2 Aseta etulasi suoraan RoCon+  HP1:n kiertopainikkeen
yläpuolelle. Paina sitä ylä- ja alareunasta, kunnes etulasi on
lukittunut kunnolla kiinni.

  3‒22 Suojakannen kiinnitys
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3.5 Valinnaisten lisävarusteiden
asennus

3.5.1 Sähköisen varalämmittimen asennus
(EKBUxx)

TIETOJA
Jos katto on matala, varaajasäiliö on kaadettava tyhjänä
kyljelleen varalämmittimen asennusta varten. Tämä on
tehtävä ennen kaikkia muita asennusvaiheita.

Sisäyksikössä on mahdollisuus sähköisen varalämmittimen
(EKBUxx) asennukseen. Sen avulla uusiutuvien energialähteiden
tuottamaa virtaa ylimääräisenä lämmönlähteenä.

TIETOJA
Tätä komponenttia varten toimitetaan erillinen ohje, joka
sisältää ohjeita mm. asennusta ja käyttöä varten.

3.5.2 Ulkoisen lämmönkehittimen liitäntäsarjan
asennus (EKBUHSWB)

Sähköisen varalämmittimen tai muun ulkoisen lämmönkehittimen
ohjausta varten on asennettava ulkoisen lämmönkehittimen
liitäntäsarja.

1 Avaa kotelo; poista tätä varten ruuvit.

2 Poista muut kotelossa olevat lisäkomponentit (vedonpoistin,
johtoside, läpivientiholkki).

3 Kiinnitä liitäntäsarja sisäyksikön ohjauskoteloon. Tätä varten
työnnä liitäntäsarjan koukut  (pos.  a) ohjauskotelon
uriin (pos. b); tämän jälkeen paina liitäntäsarja alas.

  3‒23 Liitäntäsarjan asennus
a Koukku
b Ura

4 Kiinnitä läpivientiholkki  (pos.  a) liitäntäsarjan  ja
ohjauskotelon välissä olevaan läpivientiin.

5 Kiinnitä niitti (pos. b).

  3‒24 Johdon läpivienti
a Läpivientiholkki
b Niitti

6 Ohjaa EHS Ultra -kytkentäpiirilevyn johto läpivientiholkin läpi ja
liitä se laitteeseen RoCon  BM2C (katso "    3‒38 Liitäntä
kytkentäpiirilevyyn RTX-EHS" [4 25]).

7 Kun asennus ja sähköliitännät on saatu valmiiksi (katso
"3.6  Vesiliitäntä"  [4  19] / "3.7  Sähköasennus"  [4  20]), kiinnitä
kansi takaisin paikoilleen ja sulje se ruuvilla.

3.5.3 DB-liitäntäsarjan asennus
Lisävarusteena saatava DB-liitäntäsarja helpottaa DrainBack-johdon
asennusta (aurinkolämmön menovirtaus).

  3‒25 DB-liitäntäsarja
a DB-johdon liitäntä (aurinkolämmön menovirtaus)
b FlowSensor (ei sisälly DB-liitäntäsarjaan, vaan

EKSRPS4:ään)
c Virtauksenrajoitin (FlowGuard)
d Aurinkolämmön menovirtauksen liitäntä 

varaajasäiliöön

3.5.4 P-liitäntäsarjan asennus
Biv-laitetyypeille lisävarusteena saatava P-liitäntäsarja helpottaa
korkeapaineisen aurinkolämpöjärjestelmän meno- ja paluujohdon tai
muun ulkoisen lämmönkehittimen asennusta varaajasäiliöön. Sarja
sisältää kaksi lämpöeristettyä aaltoputkea, jotka liitetään
hattumutterilla varaajasäiliön liitäntöihin. Aaltoputkien toisessa
päässä on adapteri meno- ja paluujohtojen eri liitäntäkokoja varten.

  3‒26 P-liitäntäsarja Biv-laitetyypeille
a Menovirtauksen liitäntä (punainen)
b Paluuvirtauksen liitäntä (sininen)
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3.6 Vesiliitäntä
Tärkeitä ohjeita

HUOMIO
Jos sisäyksikkö liitetään lämmitysjärjestelmään, jossa
käytetään teräksisiä putkia tai lämmityselementtejä tai
ei-diffuusiotiiviitä lattialämmitysputkia,
lämminvesivaraajaan voi päästä lietettä ja lastuja, jotka
voivat aiheuttaa tukoksia, paikallista ylikuumenemista tai
korroosiovaurioita.

▪ Huuhtele tulojohdot ennen kuin täytät laitteen.

▪ Huuhtele lämmön jakeluverkko (olemassa oleva
lämmitysjärjestelmä).

▪ Asenna lämmityksen paluupuolelle likasuodatin tai
lietteenerotin (katso "1.2.6  Lämmityslaitteisto ja
saniteettipuolen liitäntä" [4 7]).

HUOMIO
Jos sisäyksikkö liitetään kylmävesijohtoon, jossa käytetään
teräsjohtoja, ruostumattomasta teräksestä valmistettuun
aaltoputkilämmönvaihtimeen voi päästä lastuja, jotka
jäävät sinne. Tästä seuraa galvaanisen korroosion
aiheuttamia vaurioita ja vuotoja.

▪ Huuhtele tulojohdot ennen kuin täytät
lämmönvaihtimen.

▪ Asenna kylmävesijohtoon likasuodatin (esim. SAS 1 tai
SAS 2).

HUOMIO: Vain BIV
Jos lämmönvaihtimeen, jota käytetään korkeapaineisen
aurinkolämpövaraajan lataukseen (katso "3.1  Mitat ja
liitäntämitat"  [4  11], pos.  h+i), liitetään ulkoinen lämmitin
(esim. puukattila), liitäntojen liian korkea menoveden
lämpötila voi vahingoittaa tai rikkoa sisäyksikön.

▪ Rajoita ulkoisen lämmittimen menoveden lämpötila
enint. 95°C:seen.

HUOMIO
Ilman pääsy lämmitysvesiverkkoon ja lämmitysvesi, jonka
laatu ei vastaa kohdan "1.2.5 Lämmitysvedelle- ja varajaan
vedelle asetettavat vaatimukset"  [4  6] mukaisia
vaatimuksia, voi aiheuttaa korroosiota. Tällöin syntyvät
korroosiotuotteet (hiukkaset) voivat tukkia pumppuja ja
venttiileitä ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

▪ Laitteita ei saa liittää diffuusioavoimilla joustavilla
johdoilla.

TIETOJA
Varoventtiilistä mahdollisesti ulosvirtaava höyry tai
lämmitysvesi on pystyttävä ohjaamaan soveltuvan,
jatkuvasti viettävän poistojohdon kautta ulos vaaratta,
pakkasenkestävästi ja niin, että sitä voidaan valvoa.

Daikin Altherma 3 R ECH2O -laitteeseen on liitettävä
riittävästi mitoitettu ja lämmityslaitteistolle esisäädetty
kalvopaisunta-astia. Lämmönkehittimen ja kalvopaisunta-
astian välissä ei saa olla hydraulista estoa.

Suosittelemme, että lämmityslaitteiston täyttöä varten
asennetaan mekaaninen mittari.

▪ Juomavesijohdoissa on noudatettava standardien EN  806,
DIN  1988 määräyksiä ja lisäksi voimassa olevia
juomavesiasennuksia koskevia kansallisia säännöksiä.

▪ Jotta voidaan luopua kiertojohdosta, asenna sisäyksikkö lähelle
vedenottopaikkaa. Jos kiertojohto on paikallisten määräysten
mukaan sallittu ja se vaaditaan, se on asennettava asentajan
käsikirjan "Hydraulinen järjestelmäliitäntä" -kohdan kaaviokuvien
mukaisesti.

3.6.1 Veden vähimmäismäärä
Veden määrän lämmityspiirissä on oltava vähintään 5  litraa.
Lämpöpumpun sisäyksikön sisällä olevaa vesimäärää ei lasketa.

TIETOJA
Kriittisissä sovelluksissa tai tiloissa, joissa lämmityksen
aiheuttama kuorma on suuri, vaaditaan mahdollisesti
suurempi vesimäärä.

HUOMIO
Jos lämpöpumpun sisäyksikköön on liitetty useita
lämmityspiirejä, on tärkeää, että veden vähimmäismäärä
on taattu myös silloin, kun vain yksi lämmityspiiri on auki.

3.6.2 Hydrauliikkajohtojen liittäminen

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA
Palovammojen vaara, kun lämpimän veden lämpötila on yli
65°C. Tämä on mahdollista käytettäessä aurinkoenergiaa,
on liitetty ulkoinen lämmityslaite, legionellasuojatoiminto on
aktivoitu tai lämminveden ohjelämpötilaksi on asetettu yli
65°C tai Smart Grid -toiminto on aktivoitu.

▪ Asenna lämminveden sekoittimeen palovammoilta
suojaava laite (esim. VTA32).

TIETOJA
Sisäyksikkö on varustettu paineanturilla. Laitteiston
painetta valvotaan elektronisesti ja se näytetään laitteen
ollessa päällekytkettynä.

Tästä huolimatta suosittelemme, että esim. sisäyksikön ja
kalvopaisunta-astian väliin asennetaan mekaaninen
painemittari.

▪ Asenna mittari niin, että se on hyvin näkyvissä
täyttämisen aikana.

Edellytys: Lisävaruste (esim. aurinkolämpö, varalämmitin) on
asennettu Daikin Altherma 3 R ECH2O -laitteen mukana toimitettujen
ohjeiden mukaisesti.

1 Tarkista kylmävesiliitännän paine (maks. 10 bar).

▪ Jos paine on korkeampi, juomavesijohtoon on asennettava
paineenalennin.

2 Pidä hydrauliryhmästä kiinni ruuvitaltalla.

   3‒27 Hydrauliikkaryhmän kiinnipitäminen, kun liitännät viety
ylöspäin (vasemmalla) tai taakse (oikealla)
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3 Kytke sisäyksikön hydrauliikkaliitännät.

▪ Tarkista lämmitysliitäntöjen sijainti ja mitat kohdasta "3.1  Mitat
ja liitäntämitat" [4 11].

▪ Noudata määrättyä kiristysvääntömomenttia (katso
"6.3 Kiristysmomentit" [4 35]).

▪ Vedä johdot niin, että äänieristyskansi voidaan asentaa
ongelmitta.

▪ Vesiliitäntä, josta lämmitysjärjestelmä täytetään ja vettä
lisätään, on asennettava standardin EN  1717/EN  61770
mukaisesti, jotta juomaveden likaantuminen takaisinvirtauksen
vuoksi on estetty.

▪ Liitännät viety taaksepäin: Tue hydrauliikkajohtoja
käyttöpaikan olosuhteisiin sopivalla tavalla.

  3‒28 Taaksepäin vietyjen hydrauliikkajohtojen tukeminen

4 Liitä tyhjennysjohto ylipainevaroventtiiliin ja kalvopaisunta-
astiaan standardin EN 12828 mukaan.

▪ Mahdollisesti ulosvirtaava höyry tai lämmitysvesi on pystyttävä
ohjaamaan soveltuvan, jatkuvasti viettävän poistojohdon kautta
ulos vaaratta, pakkasenkestävästi ja niin, että sitä voidaan
valvoa.

▪ Vedä johdot niin, että suojakansi voidaan asentaa ongelmitta.

▪ Tarkista poistoletkun kiinnitys ylipainevaroventtiiliin.
Tarvittaessa liitä ja asenna oma letku.

5 Liitä kalvopaisunta-astia.

▪ Liitä riittävästi mitoitettu ja lämmityslaitteistolle esisäädetty
kalvopaisunta-astia. Lämmönkehittimen ja varoventtiilin välissä
ei saa olla hydraulista estoa.

▪ Sijoita kalvopaisunta-astia hyvin ulottuvilla olevaan paikkaan
(huolto, osien vaihto).

  3‒29 Kalvopaisunta-astian asennus

6 Eristä johdot huolellisesti lämpöhävikin ja kosteuden
tiivistymisen välttämiseksi (eristyksen paksuus vähintään
20 mm).

▪ Kuivakäyntisuoja: Ohjauksen paine- ja lämpötilavalvonta kytkee
sisäyksikön turvallisesti pois päältä veden puuttuessa ja lukitsee
sen. Tämän lisäksi ei tarvitse käyttöpaikalla asentaa muita
kuivakäyntisuojia.

▪ Saostumien ja korroosion aiheuttamien vaurioiden
välttäminen: katso "1.2.5  Lämmitysvedelle- ja varajaan vedelle
asetettavat vaatimukset" [4 6]

3.6.3 Poistoletkun liittäminen
1 Kiinnitä ylivuotosuojan letkun liitoskappale (sisältyy

tarvikepussiin) sille tarkoitettuun liitäntään ("   2‒3 Rakenne ja
osat – sisäpuoli ...04P30D.../...08P30D... (Biv)"  [4 9], pos. u) ja
liitä se poistoletkuun.

▪ Käytä läpinäkyvää poistoletkua (ulostulevan veden on oltava
nähtävissä).

▪ Liitä poistoletku riittävän suureksi mitoitettuun
jätevesijärjestelmään.

▪ Poistoliitäntä ei saa olla suljettavissa.

2 Kiinnitä lauhteenpoistoletku (sisältyy tarvikepussiin) sille
tarkoitettuun kannessa olevaan liitäntään.

  3‒30 Ylivuotoletkun liittäminen
a Ylivuotosuojan letkun liitoskappale
b Lauhteenpoistoletku

3.7 Sähköasennus
VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
Koskettaminen virtaa johtaviin osiin voi aiheuttaa
sähköiskun ja hengenvaarallisia tapaturmia ja
palovammoja.

▪ Ennen kuin aloitat virtaa johtaviin osiin liittyviä töitä,
erota laitteiston kaikki virtapiirit virransyötöstä (kytke
ulkoinen pääkytkin pois päältä, kytke sulake irti) ja
varmista laitteisto niin, ettei sitä voi kytkeä tahattomasti
päälle.

▪ Sähköliitännän saa kytkeä ja sähkölaitteiden parissa
työskennellä vain sähköalan ammattihenkilöstö
voimassa olevia standardeja ja direktiivejä sekä
energiayhtiön ja tämän ohjeen määräyksiä noudattaen.

▪ Vikavirtakytkimen (FI) asennus on ehdottomasti
tarpeen tämän dokumentin kuvissa esitettävällä tavalla.

▪ Pistokkeisiin tai muihin sähköteknisiin varusteisiin ei
saa koskaan tehdä rakenteellisia muutoksia.

▪ Töiden päätyttyä asenna laitteen suojukset ja
huoltoluukut heti takaisin.
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HUOMIO
Sisäyksikön ohjauskotelossa voi esiintyä käytön aikana
korkeita lämpötiloja. Tästä voi olla seurauksena se, että
virtaa johtavat johtimet lämpenevät itsestään ja niiden
lämpötila kohoaa. Näiden johtojen täytyy tämän vuoksi
kestää 90°C:een jatkuvaa käyttöä.

▪ Käytä seuraavissa liitännöissä vain johtoja, jotka
kestävät ≥90°C:een jatkuvaa käyttöä: lämpöpumpun
ulkoyksikkö ja lisävaruste: sähköinen varalämmitin
(EKBUxx)

HUOMIO
Jos sisäyksikön verkkojohto vaurioituu, valmistajan tai sen
asiakaspalvelun tai muun yhtä pätevän henkilön on
vaihdettava se turvallisuussyistä.

Sisäyksikön kaikki elektroniset ohjaus- ja turvalaitteet on kytketty
valmiiksi ja tarkastettu. Sähköasennuksen omavaltaiset muutokset
ovat vaarallisia ja kiellettyjä. Tämän aiheuttamista vahingoista
vastaa yksin laitteen omistaja. 
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3.7.1 Kokonaisliitäntäkaavio

   3‒31 Kokonaisliitäntäkaavio - sähköliitäntä laitetta asennettaessa (kytkentäpiirilevyn selitykset ja liitinjärjestys katso
"6.5 Sähköliitäntäkaavio" [4 37])
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3.7.2 Kytkentäpiirilevyjen ja kytkentärimojen
sijainti

  3‒32 Kytkentäpiirilevyjen ja kytkentärimojen sijainti
a Ohjauskotelo
b Ohjauskotelon kansi

A1P Kytkentäpiirilevy (lämpöpumpun perussäätö)
RoCon+ B1 Ohjauksen hallintalaite

RoCon BM2C Kytkentäpiirilevy (ohjauksen perusmoduuli)
RTX-EHS Kytkentäpiirilevy (varalämmitin)

X1 Varalämmittimen verkkoliitännän kytkentärima
XAG1 Lämpöpumpun ulkoyksikön pistokeliitäntä
XTA1 Ulkolämpötila-anturin kytkentärima TA

3.7.3 Verkkoliitäntä
Verkkoliitäntää on varten liitetty taipuisa johto valmiiksi laitteen
sisälle.

1 Tarkista syöttöjännite (~230 V, 50 Hz).

2 Kytke talon sisäasennukseen kuuluva jakorasia virrattomaksi.

3 Liitä sisäyksikön verkkojohto asennuspaikalla asennettavan,
kaikki navat sähköverkosta erottavan pääkytkimen kautta talon
jakorasiaan (standardin EN  60335-1 mukainen katkaisulaite).
Tarkista napojen oikea järjestys.

3.7.4 Sähköliitäntää koskevia yleisiä tietoja
1 Tarkista syöttöjännite.

2 Kytke verkkokytkin pois päältä.

3 Kytke talon sisäasennukseen kuuluvan jakorasian
automaattisulake virrattomaksi.

4 Avaa ohjauksen kotelo (katso "3.4.4  Ohjauksen kotelon
avaaminen" [4 15]).

5 Vie johto läpivientiaukon kautta ohjauskotelon sisäpuolelle. Kun
katkaiset ja asennat liitettäviä johtoja, varmista, että
ohjauskotelo voidaan asettaa huoltoasentoon ilman jännitettä.

  3‒33 Johdon läpivienti

6 Tee sähköliitännät kohdan "3.7.1 Kokonaisliitäntäkaavio"  [4  22]
ja seuraavien kappaleiden mukaisesti.

7 Kaikkien sisäyksikköön liitettyjen johtojen tehokas vedonpoisto
on varmistettava ohjauskotelon ulkopuolelle kiinnitettävillä
johtositeillä ja pitovoima on tarkastettava.

  3‒34 Vedonpoiston asennus ja tarkistus

8 Asennuksen päätyttyä: Sulje jälleen ohjauskotelo ja tarvittaessa
aseta se normaaliin asentoon.



3 Pystytys ja asennus

Asennus- ja käyttöopas

24
Daikin Altherma EHS(X/H)(B)-D

Daikin Altherma 3 R ECH₂O
008.1451099_01 – 09/2020

3.7.5 Lämpöpumpun ulkoyksikön liittäminen

TIETOJA
Tätä komponenttia varten toimitetaan erillinen ohje, joka
sisältää ohjeita mm. asennusta ja käyttöä varten.

1 Noudata asennusvaiheita: "3.7.4 Sähköliitäntää koskevia yleisiä
tietoja" [4 23].

2 Liitä lämpöpumpun ulkoyksikkö kytkentärimaan XAG1.

  3‒35 Lämpöpumpun ulkoyksikön liittäminen

TIETOJA
Jos lämpöpumpun ulkoyksikkö kytketään pois päältä
energiayhtiön määräämän kytkennän kautta, sisäyksikkö ei
kytkeydy pois toiminnasta.

3.7.6 Ulkolämpötila-anturin (lisävaruste)
liittäminen

Lämpöpumpun ulkoyksikössä on integroitu ulkolämpötila-anturi, jota
käytetään sään mukaan suoritettavaan menoveden
lämpötilasäätöön, johon sisältyy pakkassuojatoiminto.
Lisävarusteena saatavalla ulkolämpötila-anturilla voidaan optimoida
sään mukaan suoritettavaa menoveden lämpötilasäätöä.

▪ Valitse asennuspaikka niin, että sen korkeus on suunnilleen
kolmannes rakennuksen korkeudesta (vähimmäisetäisyys
maahan: 2  m) ja se sijaitsee rakennuksen kylmimmällä puolella
(pohjoinen tai koillinen). Varmista, ettei lähellä ole muita
lämmönlähteitä (kamiina, ilmakanavat) eikä siihen kohdistu suoraa
auringonpaistetta.

▪ Kiinnitä ulkolämpötila-anturi niin, että johdon ulostulokohta on
alapuolella (estää kosteuden pääsyn sisään).

HUOMIO
Anturi- ja verkkojohdon asentaminen vierekkäin samaan
asennusputkeen voi aiheuttaa huomattavia häiriöitä
sisäyksikön toimintaan.

▪ Asenna anturijohto aina erilleen.

1 Liitä ulkolämpötila-anturi kaksijohtimiseen anturijohtoon
(poikkileikkaus väh. 1 mm2).

2 Vie anturijohto sisäyksikköön.

3 Noudata asennusvaiheita: "3.7.4 Sähköliitäntää koskevia yleisiä
tietoja" [4 23].

4 Liitä anturijohto kytkentärimaan XTA1 (katso
"3.7.2 Kytkentäpiirilevyjen ja kytkentärimojen sijainti" [4 23]).

5 Aseta ohjauksen RoCon+ HP1 parametrin [Outside temperature
sensor] asetukseksi "On" [→  Main menu →  Configuration
→ Sensors].

3.7.7 Ulkoinen kytkentäkontakti
Kun liitetään ulkoinen kytkentäkontakti ("    3‒36 EXT-
kytkentäkontaktin liitäntä"  [4  24]), voidaan vaihtaa sisäyksikön
toimintatilaa.

Muuttuva vastusarvo vaihtaa toimintatilaa ("    3‒2 Vastusarvot
EXT-signaalin analysointia varten"  [4  24]). Toimintatilan vaihto on
voimassa niin kauan kuin ulkoinen kytkentäkontakti on suljettu.

Toimintatila vaikuttaa sisäyksikön suoraan lämmityspiiriin sekä
kaikkiin muihin lämmityspiireihin, jotka tähän laitteeseen on lisäksi
kytketty.

Jos on aktivoitu erikoistoimintoja kuten esim. "Manual operation",
tuloa ei huomioida.

  3‒36 EXT-kytkentäkontaktin liitäntä

  3‒2 Vastusarvot EXT-signaalin analysointia varten

Toimintatila Vastus RV Toleranssi
Standby <680Ω ±5%
Heating 1200Ω
Reduce 1800Ω
Summer 2700Ω

Automatic 1 4700Ω
Automatic 2 8200Ω

TIETOJA
Jos vastusarvot ylittävät arvon "Automatic 2", tuloa ei oteta
huomioon.

TIETOJA
RoCon+  HP1 -ohjaukseen integroidun toiminnon [Heating
support (HZU)] (katso ohjauksen käyttöohje) ansiosta ei
ole tarpeen yhdistää EXT-liitäntää aurinkoenergialaitteiston
polttimen estokontaktiin.

3.7.8 Ulkoinen toimintapyyntö (EBA)
Kun EBA-kytkentäkontakti liitetään sisäyksikköön ("    3‒37 EBA-
kytkentäkontaktin liittäminen"  [4  25]) ja ohjaukseen RoCon+  HP1
asetetaan vastaavat parametrit, ulkoisella kytkentäkontaktilla
voidaan antaa lämpöpyyntö. Kun kytkentäkontakti suljetaan,
sisäyksikkö siirtyy lämmitystilaan. Menoveden lämpötila säädetään
parametrissa [Feed temperature, heating mode] asetettuun
lämpötilaan [→ Main menu → Configuration → Heating].

EBA-kytkentäkontakti on etusijalla huonetermostaatin pyyntöön
nähden.

Kytkentäkontaktia ei huomioida jäähdytystilassa, Stand-by-, käsi- ja
kesätilassa. Myöskään lämmitysrajoja ei huomioida.
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  3‒37 EBA-kytkentäkontaktin liittäminen

3.7.9 Ulkoisen lämmönkehittimen liittäminen

TIETOJA
Ulkoisen lämmönkehittimen liittämistä varten on
asennettava ulkoisen lämmönkehittimen liitäntäsarja
EKBUHSWB (katso "3.5  Valinnaisten lisävarusteiden
asennus" [4 18]).

Lämmityksen tueksi tai vaihtoehtona sähköiselle varalämmittimelle
sisäyksikköön voidaan kytkeä ulkoinen lämmönkehitin (esim. kaasu-
tai öljykattila). Ulkoisen lämmönkehittimen liittämistä varten on
asennettava ulkoisen lämmönkehittimen liitäntäsarja EKBUHSWB
(katso "3.5 Valinnaisten lisävarusteiden asennus" [4 18]).

Ulkoisen lämmönkehittimen tuottama lämpö on toimitettava
sisäyksikön lämminvesivaraajan paineettomaan veteen.

Hydrauliikkaliitäntä tehdään jommalla kummalla seuraavista tavoista:

▪  paineettomasti lämminvesivaraajan liitäntöjen
(aurinkolämmön menovesi ja paluuvesi) kautta

▪  sisäyksikön laitetyypeissä …Biv integroidun korkeapaineisen
aurinkolämmönvaihtimen kautta.

▪ Noudata hydrauliikkaliitännöistä annettuja ohjeita (katso
"1.2  Asennusta ja käyttöä koskevat
turvallisuusmääräykset" [4 5])

▪ Esimerkkejä hydrauliikkaliitännästä (katso asentajan käsikirjasta
kohta Hydrauliikan liittäminen).

Ulkoisen lämmönkehittimen lähettämä pyyntö kytketään
kytkentäpiirilevyn RTX-EHS releen kautta (katso "    3‒38 Liitäntä
kytkentäpiirilevyyn RTX-EHS"  [4  25]). Sisäyksikön sähköliitäntä
voidaan tehdä seuraavasti:

▪ Ulkoisella lämmönkehittimellä on potentiaaliton
kytkentäkontaktiliitäntä lämpöpyyntöä varten:

▪ Liitäntä K3:een, jos ulkoinen lämmönkehitin huolehtii veden
kuumentamisesta ja lämmityksen tuesta (parametriasetus
[Config. ext. heat source]=DHW + heating support [→  Main
menu → Settings → Ext. source])

tai

▪ Liitäntä K1:een ja K3:een, jos käytetään kahta ulkoista
lämmönkehitintä (parametriasetus [Config. ext. heat
source]=Two external heat generators [→  Main menu
→  Settings →  Ext. source]). Tällöin K1 kytkee lämmityksen
tukena käytettävää ulkoista lämmönkehitintä (esim. kaasu- tai
öljykattila) ja K3 kytkee veden kuumennukseen käytettävää
ulkoista lämmönkehitintä (EKBUxx).

tai

▪ Liitäntä AUX-liitäntään A (katso "3.7.13  Kytkentäkontaktien
(AUX-lähtöjen) liittäminen" [4 27])

▪ Ulkoista lämmönkehintä voidaan kytkeä vain verkkojänniteellä:
Liitäntä (~230 V, maksimikuormitus 3000 W) K1:een ja K3:een.

HUOMIO
Jännitteen ylilyöntien vaara.

▪ Kytkentäpiirilevyn RTX-EHS liitäntöjä ei saa käyttää
samanaikaisesti verkkojännitteen (~230  V) ja
suojapienoisjännitteen (SELV="Safety Extra Low
Voltage") kytkemiseen.

  3‒38 Liitäntä kytkentäpiirilevyyn RTX-EHS

1 Soveltuvan sähköliitännän näet ulkoisen lämmönkehittimen
mukana toimitetusta asennusohjeesta.

2 Asenna ulkoisen lämmönkehittimen liitäntäsarja EKBUHSWB
(katso "3.5 Valinnaisten lisävarusteiden asennus" [4 18]).

3 Kytke soveltuvat liitännät liitäntäsarjan kytkentäpiirilevyllä RTX-
EHS (katso "    3‒38 Liitäntä kytkentäpiirilevyyn RTX-
EHS" [4 25]).

4 Kiinnitä ulkopuolelta tuotavat johdot liitäntäsarjaan oheisilla
vedonpoistimilla ja johtositeillä (katso vaiheet 7 ja 8 kohdassa
"3.7.4 Sähköliitäntää koskevia yleisiä tietoja" [4 23]).
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3.7.10 Huonetermostaatin liittäminen

TIETOJA
Tätä komponenttia varten toimitetaan erillinen ohje, joka
sisältää ohjeita mm. asennusta ja käyttöä varten.

   3‒39 Liittäminen langallisella huonetermostaatilla (RT=Daikin
EKRTW)

   3‒40 Liittäminen langattomalla huonetermostaatilla (RT-
E=Daikin EKRTR)

3.7.11 Valinnaisten järjestelmäkomponenttien
liittäminen

Valinnaiset RoCon-laitteet on liitettävä sisäyksikköön 4-johtimisella
CAN-väyläjohdolla (liitäntä J13).

Suosittelemme tähän suojattuja johtoja, joilla on seuraavat
ominaisuudet:

▪ Noudattaa standardeja ISO 11898, UL/CSA tyyppi CMX (UL 444)

▪ PVC-ulkovaippa, jonka palonkestävyys standardin IEC 60332-1-2
mukainen

▪ Enint. 40 m, poikkileikkaus väh. 0,75 mm2. Suuremmille pituuksille
vaaditaan suurempi johtimien poikkileikkaus.

Useamman RoCon-laitteen CAN-väyläjohtojen liittämiseen voidaan
käyttää yleisesti saatavia haaroitusrasioita.

Asenna verkko-, anturi- ja tietoväyläjohdot erilleen. Käytä ainoastaan
väliseinillä varustettuja johtokanavia tai erillisiä johtokanavia, joiden
etäisyys on vähintään 2 cm. Johdot eivät saa mennä ristiin.

Koko RoCon-järjestelmään voidaan asentaa enintään 16 laitetta,
joiden kokonaisjohtopituus saa olla enintään 800 m.

Huonesäädin EHS157034
Toimintatilojen kaukosäätöön ja huoneen ohjelämpötilan säätöön
toisesta huoneesta käsin voidaan jokaiseen lämmityspiiriin asentaa
erillinen huonesäädin EHS157034. 

TIETOJA
Tätä komponenttia varten toimitetaan erillinen
asennusohje. Ohjeita asetuksia ja käyttöä varten, katso
ohjauksen ohjeet.

Sekoitinmoduuli EHS157068
Sisäyksikköön voidaan liittää sekoitinmoduuli EHS157068 (J13-
pistoke), jota käytetään elektronisella ohjauksella. 

TIETOJA
Tätä komponenttia varten toimitetaan erillinen
asennusohje. Ohjeita asetuksia ja käyttöä varten, katso
ohjauksen ohjeet.

Internet-yhdyskäytävä EHS157056
Ohjaus voidaan yhdistää internetiin valinnaisella yhdyskäytävällä
EHS157056. Näin sisäyksikköä voidaan kauko-ohjata
matkapuhelimilla (sovelluksella). 

TIETOJA
Tätä komponenttia varten toimitetaan erillinen
asennusohje. Ohjeita asetuksia ja käyttöä varten, katso
ohjauksen ohjeet.

3.7.12 HP convectorin liitäntä

TIETOJA
Vain konvektorisäätimet EKRTCTRL1 ja EKWHCTRL(0/1)
voidaan yhdistää sisäyksikköön.

TIETOJA
Tätä komponenttia varten toimitetaan erillinen ohje, joka
sisältää ohjeita mm. asennusta ja käyttöä varten.

TIETOJA
Kun jonkin konvektorin toimintatilaa (Heating/Cooling)
muutetaan, myös kaikkien muiden konvektorien tila on
muutettava tai ne on deaktivoitava.
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  3‒41 Liitäntä FWX(V/M)-AATV3

3.7.13 Kytkentäkontaktien (AUX-lähtöjen)
liittäminen

Kytkentäkontakteja (AUX-lähtöjä) voidaan käyttää erilaisiin
parametroitaviin toimintoihin.

Vaihtokontakti A-A1-A2 kytkee parametrissa [AUX switching
function] asetetuin edellytyksin [→ Main menu → Settings → Inputs/
Outputs] (katso ohjauksen käyttöohje).

  3‒42 Kytkentäkontaktin liittäminen (AUX-lähtö)

Liittimet B+B1 eivät ole käytössä näissä laitteissa tai ne on
tarkoitettu lisätoimintoihin.

Vaihtoehdon 1 kontaktit (kytkettävä teho ≤15  W) voidaan liittää
suoraan kohdassa "    3‒42 Kytkentäkontaktin liittäminen (AUX-
lähtö)" [4 27] kuvattavalla tavalla.

Vaihtoehdossa 2 (kytkettävä teho >15  W) käytettävien releiden
täytyy soveltua 100%:n toiminta-ajalle.

Vaihtokontaktia A-A1-A2 voi käyttää esim. lämmönkehittimen
ohjaukseen kaksivalenssisissa lämmityslaitteistoissa, joihin kuuluu
sisäyksikkö ja öljy- tai kaasulämmityskattila. Esimerkkejä
hydrauliikan liittämisestä löytyy asentajan käsikirjan
luvusta Hydrauliikan liittäminen.

TIETOJA
Kun on kytketty A2 F tai G-plus-kondenssikattila, parametri
[AUX switching function] ja parametri [AUX wait time] on
asetettava halutun toiminnon mukaan [→  Main menu
→ Settings → Inputs/Outputs].

Katso käyttöohje → luku Parametrien asetukset.

Tarkempia tietoja kaksivalenssisten lämmityslaitteistojen
sähköliitännästä ja vastaavista parametriasetuksista saat
internetistä (www.daikin.com) tai huoltoliikkeestä.

3.7.14 Matalan kuormituksen tariffia käyttävä
liitäntä (HT/NT)

Jos ulkoyksikkö kytketään matalan kuormituksen tariffia käyttävään
verkkoliitäntään, vastaanottimen potentiaaliton kytkentäkontakti S2S,
joka analysoi sähköyhtiön (EVU) tariffisignaalia, on liitettävä
pistokkeeseen J8, liitäntään EVU kytkentäpiirilevyllä RoCon  BM2C
(katso "   3‒43 Liitäntä HT/NT-kytkentäkontakti" [4 28]).

Kun asetetaan parametri [HT/NT function] >0 [→  Main menu
→  Settings →  Inputs/Outputs], korkean kuormituksen tariffiaikoina
kytketään tietyt järjestelmäkomponentit pois toiminnasta (katso
ohjauksen käyttöohje).

Yleisiä ovat seuraavat matalan kuormituksen tariffia käyttävät
liitännät:

▪ Tyyppi 1: Tässä matalan kuormituksen tariffissa lämpöpumpun
ulkoyksikön virransyöttöä ei katkaista.

▪ Tyyppi 2: Tässä matalan kuormituksen tariffissa lämpöpumpun
ulkoyksikön virransyöttö katkaistaan tietyn ajan kuluttua.

▪ Tyyppi 3: Tässä matalan kuormituksen tariffissa lämpöpumpun
ulkoyksikön virransyöttö katkaistaan heti.

Potentiaalittomana kytkentäkontaktina S2S voidaan käyttää joko
avaus- tai sulkukosketinta.

▪ Jos käytetään avauskontaktia, on asetettava parametri [HT/NT
contact]=1 [→  Main menu →  Settings →  Inputs/Outputs]. Kun
sähköyhtiö lähettää matalan kuormituksen tariffisignaalin,
kytkentäkontakti S2S aukeaa. Laitteisto kytkeytyy pakko-ohjatusti
pois päältä. Kun signaali lähetetään uudelleen, potentiaaliton
kytkentäkontakti S2S sulkeutuu ja laitteisto kytkeytyy jälleen
toimintaan.

▪ Jos käytetään sulkukontaktia, on asetettava parametri [HT/NT
contact]=0 [→  Main menu →  Settings →  Inputs/Outputs]. Kun
sähköyhtiö lähettää matalan kuormituksen tariffisignaalin,
kytkentäkontakti S2S sulkeutuu. Laitteisto kytkeytyy pakko-
ohjatusti pois päältä. Kun signaali lähetetään uudelleen,
potentiaaliton kytkentäkontakti S2S aukeaa ja laitteisto kytkeytyy
jälleen toimintaan.
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[HT/NT contact]=1 [HT/NT contact]=0

  3‒43 Liitäntä HT/NT-kytkentäkontakti
1 Matalan kuormituksen tariffia käyttävän liitännän

verkkoliitäntärasia
2 Vastaanotin HT/NT-ohjaussignaalia varten
3 Lämpöpumpun ulkoyksikön virransyöttö (katso

lämpöpumpun ulkoyksikön mukana toimitettu
asennusohje)

4 Lämpöpumpun sisäyksikön potentiaaliton
kytkentäkontakti

3.7.15 Älysäätimen liittäminen (Smart Grid - SG)
Kun toiminto on aktivoitu parametrilla [Smart grid]=1 [→ Main menu
→  Settings →  Inputs/Outputs] (katso ohjauksen käyttöohje),
lämpöpumppu kytkeytyy Standby-tilaan, normaalitilaan tai
korkeampaa lämpötilaa käyttävään tilaan sähköyhtiön signaalista
riippuen.

Tätä varten on liitettävä älysäätimen potentiaalittomat
kytkentäkontaktit SG1/SG2 pistokkeeseen J8, liitäntöihin Smart Grid
ja EVU, kytkentäpiirilevyllä RoCon  BM2C (katso "    3‒44 Smart
Grid -liitäntä" [4 28]).

Kun Smart Grid -toiminto on aktiivinen, HT/NT-toiminto deaktivoituu
automaattisesti. Lämpöpumppua käytetään parametrin [Smart grid
mode] arvosta riippuen eri tavoin [→  Main menu →  Settings
→ Inputs/Outputs] (katso ohjauksen käyttöohje).

  3‒44 Smart Grid -liitäntä

3.8 Kylmäaineliitäntä
TIETOJA
Noudata ulkoyksikön asennusohjetta!

3.8.1 Kylmäainejohtojen asennus

HUOMIO
Aiemmin käytettyjen kylmäainejohtojen käyttö voi aiheuttaa
laitteeseen vaurioita.

▪ Älä käytä uudelleen kylmäainejohtoa, jossa on käytetty
toista kylmäainetta. Vaihda kylmäainejohto tai puhdista
se huolellisesti.

▪ Asenna johdot taivutuslaitteella ja riittävän kauaksi
sähköjohdoista.

▪ Johtojen juottaminen vain kevyellä typpivirtauksella (vain
kovajuotto sallittua).

▪ Kiinnitä lämpöeristys liitoskohtiin vasta käyttöönoton jälkeen
(vuotojen etsiminen).

▪ Tee kaulusliitokset ja liitä laitteisiin (noudata kiristysmomenttia,
katso "6.3 Kiristysmomentit" [4 35]).

3.8.2 Painetestaus ja kylmäainekierron täyttö

VAROITUS
Lämpöpumppujärjestelmässä on kylmäainetta, joka
sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Vapautuessaan ne
vahingoittavat ympäristöä.

Kylmäainetyyppi: R32

GWP*-arvo: 675

*GWP=Global Warming Potential (kasvihuonekaasun
lämmitysvaikutus)

▪ Merkitse kylmäaineen kokonaistäyttömäärä
lämpöpumpun ulkoyksikön mukana toimitettuun
etikettiin (ohjeita: katso lämpöpumpun ulkoyksikön
asennusohje).

▪ Kylmäainetta ei saa koskaan päästää ilmakehään - se
on aina kerättävä tähän tarkoitetulla kierrätyslaitteella ja
toimitettava kierrätykseen.

1 Tee painetestaus typellä.

▪ Käytä typpeä 4.0 tai suurempaa.

▪ Enintään 40 bar.

2 Vuotokohtien onnistuneen haun jälkeen laske typpi kokonaan
ulos.

3 Muodosta johtoihin tyhjiö.

▪ Saavutettava paine: 1 mbar absoluuttinen.

▪ Aika: vähintään 1 h

4 Tarkista, tarvitaanko lisäksi kylmäainetta perustäyttöön ja
tarvittaessa täytä.

5 Avaa ulkoyksikön sulkuventtiilit kokonaan vasteeseen asti ja
kiristä kevyesti.

6 Asenna venttiilien suojahatut paikoilleen.

7 Tarkista, että varaajan lämpötila-anturit tDHW1 80 cm ja tDHW2 on
sijoitettu 60 cm:n syvyyteen.
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3.9 Laitteiston täyttö
Sisäyksikö täytetään vasta, kun kaikki asennustyöt on saatu
päätökseen seuraavassa järjestyksessä. 

3.9.1 Veden laadun tarkastus ja mittarin säätö
1 Noudata vesiliitäntään (katso "3.6 Vesiliitäntä"  [4  19]) ja veden

laatuun liittyviä ohjeita.

2 Säädä mekaaninen painemittari (asennettu käyttöpaikkaan
kohdan "3.6.2 Hydrauliikkajohtojen liittäminen" [4 19] mukaisesti
tai liitetty tilapäisesti täyttöletkulla): Kierrä mittarin lasia siten,
että minimipainemerkintä vastaa laitteiston korkeutta +2  m
(1 m:n vesipylväs vastaa 0,1 baaria).

3.9.2 Lämminvesilämmönsiirtimen täyttö
1 Avaa kylmävesijohdon sulkulaite.

2 Avaa lämminvesihanat, jotta voit säätää otettavan vesimäärän
mahdollisimman suureksi.

3 Kun hanoista tulee vettä, älä vielä katkaise kylmän veden tuloa,
jotta ilma poistuu kokonaan lämmönsiirtimestä ja mahdolliset
epäpuhtaudet tai jäänteet poistuvat.

3.9.3 Varaajasäiliön täyttäminen

Ilman asennettua  aurinkolämpöjärjestelmää
1 Liitä täyttöletku ja takaiskuventtiili (1/2") aurinkolämmön

menovirtauksen liitäntään (pos. a).

2 Täytä sisäyksikön varaajasäiliötä, kunnes ylivuotoliitännästä
(pos. b) tulee vettä.

3 Irrota taas täyttöletku ja takaiskuventtiili (1/2").

Asennetun  aurinkolämpöjärjestelmän kanssa
1 Asenna täyttöliitäntä täyttö- ja tyhjennyshanalla (lisävaruste:

KFE BA) aurinkolämmön ohjaus- ja pumppuyksikköön
(EKSRPS4).

2 Yhdistä täyttöletku ja takaiskuventtiili (1/2") aikaisemmin
asennettuun täyttö- ja tyhjennyshanaan.

3 Täytä sisäyksikön varaajasäiliötä, kunnes ylivuotoliitännästä
(pos. b) tulee vettä.

4 Irrota taas täyttöletku ja takaiskuventtiili (1/2").

  3‒45 Puskurivaraajan täyttö - ilman -aurinkolämpöjärjestelmää
a  Aurinkolämpö - menovirtaus
b Ylivuotosuoja

3.9.4 Lämmityslaitteiston täyttäminen

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
Täytön aikana epätiiviistä kohdista voi vuotaa vettä, mikä
voi aiheuttaa sähköiskun, jos se koskee virtaa johtaviin
osiin.

▪ Kytke sisäyksikön virta pois päältä ennen täyttöä.

▪ Ensitäytön jälkeen, ennen kuin kytket sisäyksikön
virransyötön päälle, tarkista, ovatko kaikki sähköosat ja
liitännät kuivia.

TIETOJA
Noudata vesiliitäntään (katso "3.6  Vesiliitäntä"  [4  19]) ja
veden laatuun (katso "1.2.6  Lämmityslaitteisto ja
saniteettipuolen liitäntä" [4 7]) liittyviä ohjeita.
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1 Liitä täyttöletku (pos.  a) ja takaiskuventtiili (1/2") sekä
(käyttöpaikalla oleva) ulkoinen mittari täyttö- ja
tyhjennyshanaan (pos. b) ja varmista kiinnitys letkuliittimellä.

2 Liitä poistoletku ilmanpoistoventtiiliin ja johda se pois laitteen
luota. Avaa ilmanpoistoventtiili letkun ollessa liitettynä, tarkista
että toinen ilmanpoistoventtiili on kiinni.

3 Avaa tulojohdon vesihana (pos. d).

4 Avaa täyttö- ja tyhjennyshana (pos. b) ja tarkkaile mittaria.

5 Täytä laitteistoon vettä, kunnes ulkoinen mittari näyttää
laitteiston ohjepainetta (laitteiston korkeus +2  m, 1  m
vesipylväs=0,1 bar). Ylipaineventtiili ei saa laueta!

6 Sulje manuaalinen ilmanpoistoventtiili heti, kun ulos tuleva vesi
on kuplatonta.

7 Sulje vesihana (pos.  d). Täyttö- ja tyhjennyshanan on oltava
auki, jotta veden paine voidaan lukea ulkoisesta mittarista.

8 Kytke sisäyksikön virransyöttö päälle.

9 Valitse ohjauksen RoCon+  HP1 valikossa "Operating mode"
toimintatila "Heating" [→ Main menu → Operating mode].

▪ Sisäyksikkö toimii käynnistysvaiheen jälkeen lämmitystilassa.

10 Tarkkaile veden painetta lämmitystilan aikana ulkoisesta
mittarista ja tarvittaessa lisää vettä täyttö- ja tyhjennyshanan
kautta (pos. b).

11 Poista koko lämmityslaitteistosta ilma luvussa "5.3 Hydrauliikan
ilmanpoisto"  [4  31] kuvatulla tavalla (Avaa laitteiston
säätöventtiilit. Samanaikaisesti voidaan täyttää ja huuhdella
lattialämmitys sen jakelujärjestelmän kautta.).

12 Tarkista veden paine uudelleen ulkoisesta mittarista ja
tarvittaessa lisää vettä täyttö- ja tyhjennyshanan (pos. b) kautta.

13 Poista täyttöletku (pos.  a) ja takaiskuventtiili täyttö- ja
tyhjennyshanasta (pos. b).   3‒46 Lämmityskierron täyttäminen

a Täyttöletku ja takaiskuventtiili (ja mittari(1))
b Täyttö- ja tyhjennyshana
c Kuulahana – lämmityksen menovesi
d Kuulahana – lämmityksen paluuvesi

e.1 Venttiilin käyttölaite
e.2 Käyttölaitteen lukituksen avauspainike

f Vesihana
g Automaattinen ilmanpoistin
h Mittari

3UV DHW 3-tieventtiili (jakeluventtiili, lämminvesi/lämmitys/
lämmityksen tuki)

3UVB1 3-tieventtiili (sekoitusventtiili)
MAG Kalvopaisunta-astia (käyttöpaikalla)

4 Konfiguraatio
Jos järjestelmää ei konfiguroida oikein, se ei ehkä toimi odotetulla
tavalla.

Järjestelmä konfiguroidaan ohjauksen hallintalaitteen avulla.
Noudata käyttöohjetta.

Valinnaiset komponentit kuten esim. huonetermostaatti tai
aurinkoenergialaitteisto konfiguroidaan tarvittaessa niihin kuuluvien
ohjeiden mukaisesti.

(1) jos sitä ei ole jo asennettu lämmityslaitteistoon
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5 Käyttöönotto
TIETOJA
Lue Yleiset turvatoimet -luku huolellisesti ennen tässä
kuvattavien työvaiheiden suorittamista.

TIETOJA
Jos ulkoyksikkö on erotettu sähköverkosta pitemmäksi
aikaa tai sisäyksikkö on otettu käyttöön huomattavasti
ennen ulkoyksikköä, sisäyksikkö on käynnistettävä
uudelleen laitteiden välisen kommunikaatioyhteyden
muodostamiseksi. Ulkoyksikköä ei käytetä lämmön
tuottamiseen, jos kommunikaatio ei toimi.

5.1 Edellytykset
▪ Sisäyksikkö on kytketty täydellisesti.

▪ Kylmäainejärjestelmästä on poistettu kosteus ja siihen on täytetty
määrätty määrä kylmäainetta.

▪ Lämmitys- ja lämminvesilaitteisto on täytetty ja niissä on oikea
paine (katso "3.9.4 Lämmityslaitteiston täyttäminen" [4 29]).

▪ Varaajasäiliö on täytetty ylivuotoon asti (katso
"3.9.3 Varaajasäiliön täyttäminen" [4 29]).

▪ Valinnaiset lisävarusteet on asennettu ja liitetty.

▪ Lämmityslaitteiston säätöventtiilit ovat auki.

5.2 Käyttöönotto alhaisessa
ympäristön lämpötilassa

Kun ympäristön lämpötila on alhainen, sisäyksikön turvasäädöt
voivat estää lämpöpumpun käytön. Tällaisissa tapauksissa
vaaditaan ulkoinen lämmönkehitin, joka nostaa tilapäisesti sekä
varaajan että lämmitysverkon paluulämpötilaa.

Varaajan minimilämpötilat lämpöpumpun käyttöä varten:

Ympäristön lämpötila <–2°C: 30°C

Ympäristön lämpötila <12°C: 23°C

Seuraavat vaiheet on suoritettava:

Sähköisen varalämmittimen kanssa:
1 Parametri [Heating support (HZU)]: valitse "On" [→ Main menu

→ Settings → ISM]

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

3 Parametri [External power hot water]: valitse varalämmittimen
maksimiteho [→ Main menu → Settings → Ext. source]

4 Parametri [1 x hot water]: valitse "On" [→ Main menu → User
→ 1x load]

Ilman sähköistä varalämmitintä:
1 Parametri [Heating support (HZU)]: valitse "On" [→ Main menu

→ Settings → ISM]

2 Varaajan vesi on lämmitettävä ulkoisella lämmönkehittimellä
vaadittavaan minimilämpötilaan.

5.3 Hydrauliikan ilmanpoisto
1 Varmista, että automaattisen ilmanpoistoventtiilin (pos. a) kansi

on auki.

  5‒1 Automaattinen ilmanpoistin
a Automaattisen ilmanpoistimen kansi

2 Kiinnitä manuaaliseen ilmanpoistoventtiiliin (pos.  a) letku ja
ohjaa se pois laitteesta. Pidä venttiiliä auki, kunnes ulos ei enää
tule ilmaa.

3 Kiinnitä toiseen manuaaliseen ilmanpoistoventtiiliin (pos.  b)
letku ja pidä sitä auki, kunnes ulos ei enää tule ilmaa.

  5‒2 Manuaaliset ilmanpoistoventtiilit
a Manuaalinen ilmanpoistoventtiili
b Toinen manuaalinen ilmanpoistoventtiili

4 Aktivoi ilmanpoistotoiminto (katso käyttöohje RoCon+ HP1).

Ilmanpoistotoiminnon aktivoimisella RoCon+  HP1 -ohjaus
käynnistää kiinteästi määritellyn ohjelman, johon kuuluu lämmityksen
integroidun kiertopumpun start-stop-käyttö ja sisäyksikköön
integroitujen 3-tie-vaihtoventtiilien erilaisia asentoja.

Hydrauliikan ja liitettyjen lämmityspiirien sisältämä ilma pääsee
ilmanpoistotoiminnon aikana ulos automaattisen ilmanpoistoventtiilin
kautta.
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TIETOJA
Tämän toiminnon aktivoiminen ei korvaa lämmityskierron
oikeaa ilmanpoistoa.

Ennen kuin toiminto aktivoidaan, lämmityskierto on
täytettävä kokonaan.

5 Tarkista veden paine ja lisää tarvittaessa vettä (katso
"3.9.4 Lämmityslaitteiston täyttäminen" [4 29]).

6 Toista ilmanpoisto-, testi- ja täyttövaiheita, kunnes:

▪ ilma on poistunut kokonaan.

▪ veden paine on riittävä.

5.4 Vähimmäisvirtauksen
tarkistaminen

Vähimmäisvirtaus on tarkistettava suljetusta lämmityspiiristä.

TIETOJA
Jos vähimmäisvirtaus on liian pientä, voi tulla virheilmoitus
ja lämmityslaitteisto voi kytkeytyä pois päältä.

Jos vähimmäisvirtaus on liian pientä, kiertopumpussa voi
olla ilmaa tai 3-tie-vaihtoventtiilin (3UVB1 / 3UV DHW)
käyttölaite voi olla viallinen.

▪ Poista ilma kiertopumpusta.

▪ Tarkista venttiilien käyttölaitteiden toiminta, tarvittaessa
vaihda käyttölaite.

1 Sulje kaikkien liitettyjen lämmönjakopiirin venttiilit ja toimilaitteet.

2 Aseta toimintatila "Heating" sisäyksikön ohjauksessa [→  Main
menu → Operating mode].

3 Lue informaatioparametri [Volume flow] [→  Main menu
→ Information → Values].

▪ Virtauksen on oltava vähintään 480  l/h (katso ohjauksen
käyttöohje).

TIETOJA
Sisäyksikön ohjaus valvoo jatkuvasti sisäisen
lämmönkehitinpiirin virtausta. Aktiivisesta toimintatilasta
riippuen vaaditaan erilaiset vähimmäisvirtausarvot:

Toimintatila "Heating": 480 l/h

Toimintatila "Cooling": 660 l/h

Automaattinen sulatustoiminto (Defrost) aktiivinen: 780 l/h

Jos virtaus on yli 480 l/h ja tulee virheilmoitus liian pienestä
vähimmäisvirtauksesta, tarkista todellinen virtaus
aktiivisessa toimintatilassa ja korjaa virheen mahdolliset
syyt.

5.5 Lattian kuivatuksen
käynnistäminen (vain tarvittaessa)

Lattiaohjelman aikana menoveden lämpötilaa ohjataan esisäädetyn
lämpötilaprofiilin mukaan.

Lisätietoja lattiaohjelmasta, sen aktivoinnista ja kulusta löydät
ohjauksen käyttöohjeesta.

Lattiaohjelman päätyttyä RoCon+  HP1 -ohjaus toimii edelleen sitä
ennen säädetyssä toimintatilassa.

5.6 Käyttöönoton tarkistuslista
Käyttöönoton tarkistuslista / merkitse suoritetut toimenpiteet Luku

1. Kytke sisäyksikön ja ulkoyksikön (jos käytössä) jännitteensyöttö Tämä ohje "3.7 Sähköasennus" [4 20]

2. Syötä asiantuntijakoodi RoCon+ HP1 4.5.1

3. Aseta käyttöparametrit

[→ Configuration Wizard → Setting parameters]

[Hot water temperature target 1]

▪ Käyttöönoton yhteydessä älä aseta pienemmäksi kuin 40°C.

▪ Käyttöönoton jälkeen älä koskaan aseta pienemmäksi kuin 35°C!

RoCon+ HP1 5.2

4. Aktivoi ilmanpoistotoiminto RoCon+ HP1 4.5.7

▪ Tarkista vedenpaine Tämä ohje "5.3 Hydrauliikan
ilmanpoisto" [4 31]

▪ Vähimmäisvirtauksen tarkistaminen "5.4 Vähimmäisvirtauksen
tarkistaminen" [4 32]

5. Aktivoi toimintatila "Heating"

Huomioi odotusaika (enint. 5 min)

Kun lämpötila on alhainen, noudata ohjeita: "5.2 Käyttöönotto alhaisessa
ympäristön lämpötilassa" [4 31].

RoCon+ HP1 4.1

6. Käyttöönotto on päättynyt, kun näytössä näkyy lämpimän veden lämpötila

 yli 40°C.
7. [Screed drying] (jos tarpeen)

Lattian kuivatus mahdollista vasta käyttöönoton päätyttyä. Kun varaajan
lämpötila on vähintään 40°C, aktivoi toiminto (mahdollista myös ilman
ulkoyksikköä).

RoCon+ HP1 4.5.7
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5.7 Luovuttaminen haltijalle
Kun koekäyttö on suoritettu ja yksikkö toimii oikein, varmista, että
käyttäjä ymmärtää seuraavat asiat selkeästi:

▪ Täytä asentajan asetukset -taulukko (käyttöoppaassa) todellisilla
asetuksilla.

▪ Varmista, että käyttäjällä on tulostetut asiakirjat ja CD/DVD-
asiakirjat ja pyydä häntä säilyttämään ne tulevaa tarvetta varten.

▪ Selitä käyttäjälle, kuinka järjestelmää käytetään oikein ja mitä
ongelmatilanteissa voi tehdä.

▪ Näytä käyttäjälle mitä toimia hänen on tehtävä yksikön
kunnossapitoa varten.

▪ Selitä käyttäjälle käyttöoppaassa kuvatut energiansäästövinkit.
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6 Tekniset tiedot
Osa tällä hetkellä voimassa olevista teknisistä tiedoista näkyy
paikalliselta Daikin-nettisivustolta (vapaasti näkyvissä). Täydelliset
tekniset tiedot löytyvät Daikin Business-portaalista (vaaditaan
tunnistautuminen).

6.1 Tyyppikilven tiedot

  6‒1 Tyyppikilpi

a Laitteen tyyppi
b Tyhjäpaino
c Kokonaispaino täytettynä
d Maks. sallittu käyttöpaine PMS (lämmitys)
e Varaajan tilavuus yhteensä
f Suurin sallittu käyttölämpötila Tmax
g Valmiustilan vaatima teho 24 tunnissa 60°C

(varaajasäiliö) Qst
h Varaajan veden käyttöpaine pH2O
i Juomaveden nimellistilavuus
j Maks. käyttöpaine PMW (saniteettikäyttö)

k Nimellisjännite U
l Kotelointiluokka

m Sähköinen tehonkulutus elmax
n Varalämmitin (lisävaruste)
o Varalämmittimen kotelointiluokka (lisävaruste)
p Varalämmittimen sulake (lisävaruste)
q Varalämmittimen teho / jännitteensyöttö (lisävaruste)

Valinta; 0 kW: ei / ulkoinen lämmönlähde
r Kylmäainekierto
s Maks. käyttöpaine (kylmäainekierto)
t Kylmäaineen kokonaistäyttömäärä (ohjeita: katso

lämpöpumpun ulkoyksikön asennusohje)
u Huomio: helposti syttyvä kylmäaine
v Lisätietoja kylmäaineesta: katso ohje
w Valmistusnumero (mainittava reklamaatioiden ja

tiedusteluiden yhteydessä)
x Valmistuspäivä

6.2 Ominaiskäyrät

6.2.1 Anturin ominaiskäyrät

  6‒1 Lämpötila-anturi

Mittauslämpötila °C
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Anturin vastus kOhm standardin / valmistajan tietojen mukaan
tDHW1, tV, BH NTC 98,66 56,25 33,21 20,24 12,71 8,20 5,42 3,66 2,53 1,78 1,28 0,93 0,69 0,52 0,36
tR, tV, tDHW2, tDC NTC - - 65,61 39,9 25 16,09 10,62 7,176 4,96 3,497 2,512 1,838 1,369 - -

  6‒2 Lämpötila-anturien ominaiskäyrä tDHW1, tV, BH

RS Anturin vastus (NTC)
t Lämpötila

tDHW1 Varaajan lämpötila-anturi
tV, BH Varalämmittimen menoveden lämpötila-anturi

  6‒3 Lämpötila-anturien ominaiskäyrä tR, tV, tDHW2, tDC

RS Anturin vastus (NTC)
t Lämpötila

tDC Nestejohdon lämpötila-anturi (kylmäaine)
tDHW2 Varaajan lämpötila-anturi 2

tR Paluuveden lämpötila-anturi
tV Menoveden lämpötila-anturi
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  6‒4 Paineanturin ominaiskäyrä (DS)
p Vedenpaine
U Jännite

6.2.2 Pumpun ominaiskäyrät

  6‒5 Lämmityksen sisäisen kiertopumpun jäännösnostokorkeus
ΔpR Lämmityksen sisäisen kiertopumpun

jäännösnostokorkeus
mH Lämmityslaitteiston läpivirtaus

6.3 Kiristysmomentit

  6‒2 Kiristysmomentit

Osa Kierrekoko Kiristysmomentti
Nm

Lämpötila-anturi kaikki maks. 10
Hydrauliset johtoliitännät (vesi) 1" 25 – 30
Kaasujohdon liitännät
(kylmäaine)

5/8" 63 – 75

Nestejohdon liitännät (kylmäaine) 1/4" 15 – 17
Nestejohdon liitännät (kylmäaine) 3/8" 33 – 40
Varalämmitin 1,5" maks. 10

(käsitiukkuus)

6.4 Minimaalinen lattiapinta ja
tuuletusaukot

HUOMIO
Aiemmin käytettyjen kylmäainejohtojen käyttö voi aiheuttaa
laitteeseen vaurioita.

▪ Älä käytä uudelleen kylmäainejohtoa, jossa on käytetty
toista kylmäainetta. Vaihda kylmäainejohto tai puhdista
se huolellisesti.

▪ Jos kylmäaineen koko täyttömäärä järjestelmässä on <1,84 kg, ei
ole lisävaatimuksia.

▪ Jos kylmäaineen koko täyttömäärä järjestelmässä on ≥1,84  kg,
asennusalustan minimikoolle asetetaan lisävaatimuksia, jotka on
täytettävä:

1 Vertaa kylmäaineen koko täyttömäärää järjestelmässä (mc)
maksimaaliseen täyttömäärään (mmaks), joka asennustilassa
(Aroom) sallitaan (katso "    6‒3 Suurin sallittu kylmäaineen
täyttömäärä huoneessa" [4 36]).

▪ Jos mc≤mmaks: Laite voidaan asentaa tähän huoneeseen ilman
lisävaatimuksia.

▪ Jos mc>mmaks: Jatka seuraavista vaiheista.

2 Vertaa minimaalista lattiapintaa (Amin) asennustilan (Aroom) ja
viereisen huoneen (Aroom2) lattiapintaan (katso "    6‒4
Sisäyksikön minimaalinen lattiapinta" [4 36]).

▪ Jos Amin≤Aroom+Aroom2: Jatka seuraavista vaiheista.

▪ Jos Amin>Aroom+Aroom2: Käänny lähimmän jälleenmyyjän puoleen.

3 Laske kylmäainemäärä (dm): dm=1,9–mmaks (ota mmaks kohdasta
"    6‒3 Suurin sallittu kylmäaineen täyttömäärä
huoneessa" [4 36] asennustilan Aroom koon mukaan)

4 Ota lasketulle dm-arvolle tuuletusaukon minimipinta (VAmin)
asennustilan ja viereisen huoneen luonnollista tuuletusta varten
kohdasta "   6‒5 Tuuletusaukon minimipinta" [4 36].

5 Laite voidaan asentaa, jos:

▪ asennustilan ja viereisen huoneen välissä on 2 tuuletusaukko (1
ylhäällä ja 1 alhaalla)

▪ Alempi aukko: Alemman aukon on täytettävä tuuletusaukon
minimipinnalle asetettavat vaatimukset (VAmin). Sen on oltava
mahdollisimman lähellä lattiaa. Jos tuuletusaukko alkaa lattiasta,
sen korkeuden on oltava ≥20  mm. Aukon alareunan on oltava
≤100  mm lattiasta. Vähintään 50% tuuletusaukon vaadittavasta
minimipinnasta (VAmin) on oltava <200 mm:n korkeudella lattiasta.
Koko tuuletusaukon on siis oltava <300  mm:n korkeudella
lattiasta.

▪ Ylempi aukko: Ylemmän aukon on oltava suurempi tai yhtä suuri
kuin alempi aukko. Ylemmän aukon alareunan on oltava
vähintään 1,5 m alemman aukon yläreunan yläpuolella.

▪ Ulos vieviä tuuletusaukkoja ei lasketa soveltuviksi
tuuletusaukoiksi.
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  6‒3 Suurin sallittu kylmäaineen täyttömäärä huoneessa

Aroom (m2) Suurin sallittu kylmäaineen täyttömäärä
huoneessa (mmaks) (kg)

1 0,14*
2 0,28*
3 0,41*
4 0,55*
5 0,69*
6 0,83*
7 0,90*
8 0,97*
9 1,02*

10 1,08*
11 1,13*
12 1,18*
13 1,23*
14 1,28*
15 1,32*
16 1,37*
17 1,41*
18 1,45*
19 1,49*
20 1,53*
21 1,56*
22 1,60*
23 1,64*
24 1,67*
25 1,71*
26 1,74*
27 1,77*
28 1,81*
29 1,84
30 1,87
31 1,90

▪ * Arvot tarvitaan vain vaihetta 3 (dm:n laskenta) varten.

  6‒4 Sisäyksikön minimaalinen lattiapinta

mc (kg) Minimaalinen lattiapinta Amin (m2)
1,84 28,81
1,86 29,44
1,88 30,08
1,90 30,72

  6‒5 Tuuletusaukon minimipinta

dm (kg) Tuuletusaukon minimipinta (VAmin) (cm2)
1,76 716
1,63 662
1,49 605
1,35 549
1,21 493
1,07 437
1,00 419
0,93 406
0,88 392
0,82 377
0,77 362
0,72 345
0,67 328
0,62 312
0,58 294
0,53 276
0,49 258
0,45 241
0,41 223
0,37 204
0,34 186
0,30 168
0,26 149
0,23 131
0,19 112
0,16 93
0,13 75
0,09 56
0,06 38
0,03 19

Esimerkki: kylmäaineen kokonaistäyttömäärä 1,84 kg,
asennustila 15 m²
6 Ks. "    6‒3 Suurin sallittu kylmäaineen täyttömäärä

huoneessa" [4 36]: mc=1,84 kg, Amin=29 m²

Tulos: Huoneen minimikokoa koskevat vaatimukset EIVÄT
täyty, vaaditaan tuuletusaukko

7 Tarkistus ks. "    6‒4 Sisäyksikön minimaalinen
lattiapinta"  [4  36]: Aroom  (asennustila)+Aroom2  (viereinen tila)
≥Amin? Jos on, jatka seuraavasti:

8 Ks. "    6‒3 Suurin sallittu kylmäaineen täyttömäärä
huoneessa" [4 36]: Aroom=15 m² → mmaks.=1,32 kg

9 dm=1,9 kg – 1,32 kg=0,58 kg

10 Ks. "    6‒5 Tuuletusaukon minimipinta"  [4  36]: dm=0,58  kg
→ VAmin=294 cm²
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6.5 Sähköliitäntäkaavio

  6‒6 Sähköliitäntäkaavio
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  6‒6 Liitäntä- ja kytkentäkaavioiden merkintöjen selitykset

Pos. Nimitys Pos. Nimitys
Lämpöpumpun ulkoyksikkö J2 Pistokeliitäntä 3UVB1

Lämpöpumpun sisäyksikkö J3 Pistokeliitäntä AUX-kytkentäkontaktit ja cooling output
tilalähtö

3UVB1 3-tie-vaihtoventtiili (sisäinen lämmönkehitinpiiri) J5 Pistokeliitäntä paineanturi
3UV DHW 3-tie-vaihtoventtiili (lämminvesi / lämmitys) J6 Pistokeliitäntä verkkojännite
a Ohjauskotelo J8 Pistokeliitäntä EXT
A1P Kytkentäpiirilevy (lämpöpumpun perussäätö) Pistokeliitäntä EBA
AUX Kytkentäkontaktien lähdöt (A-A1-A2) + (B-B1) Pistokeliitäntä Smart Grid kytkentäkontaktit EVU
b Ohjauskotelon kansi Varalämmittimen menoveden lämpötila-anturin

pistokeliitäntä tV, BH

cooling output Tilalähtö toimintatilalle "Jäähdytys"

(Lattialämmityksen ohjausliitäntä cooling output)

Pistokeliitäntä varaajan lämpötila-anturille tDHW1

DS Paineanturi Pistokeliitäntä HT/NT kytkentäkontakti EVU
EBA Kytkentäkontaktit ulkoiselle toimintapyynnölle J10 Pistokeliitäntä sisäinen johdotus X1A
EHS157034 Huoneyksikkö J11 Pistokeliitäntä sisäinen johdotus X18A (A1P)
EHS157068 Sekoitinmoduuli J12 Pistokeliitäntä 3UV DHW
EKBUxx Varalämmitin J13 Pistokeliitäntä järjestelmäväylä (esim. huoneyksikkö)
EXT Kytkentäkontakti ulkoiselle toimintatilan vaihdolle J14 Pistokeliitäntä kiertopumppu PZ

F1 Sulake 250 V T 2 A (RoCon BM2C) J15 Pistokeliitäntä verkkokytkimelle
FLS Läpivirtausanturi J16 Pistokeliitäntä huonetermostaatti (EKRTR / EKRTW)
HT/NT Matalan kuormituksen tariffia käyttävä liitäntä K1 Varalämmittimen rele 1
P Lämmityksen kiertopumppu (laitteen sisäinen) K2 Varalämmittimen rele 2
PZ Kiertopumppu K3 Varalämmittimen rele 3
PWM Pumppuliitäntä (PWM-signaali) X1 Varalämmittimen verkkoliitännän kytkentärima
RJ45 CAN Pistokeliitäntä (RoCon BM2C) sisäinen johdotus

(RoCon+ B1)
X3 Pistokeliitäntä sisäinen johdotus J17 (RoCon BM2C)

RoCon BM2C Kytkentäpiirilevy (ohjauksen perusmoduuli) X1A Pistoliitäntä J10 / RoCon BM2C
RoCon+ B1 Ohjauksen hallintalaite X3A Pistokeliitäntä sisäinen johdotus (silta)
RT Huonetermostaatti EKRTW X4A Pistokeliitäntä läpivirtausanturille FLS ja tDHW2

RT-E Langattoman huonetermostaatin vastaanotin (EKRTR) X5A Pistokeliitäntä menoveden lämpötila-anturille tV

RTX-EHS Kytkentäpiirilevy (varalämmitin) X7A Pistokeliitäntä lämpötila-anturille (neste kylmäaine) tDC

SG Kytkentäkontakti Smart Grid (älykäs verkkoliitäntä) X8A Pistokeliitäntä paluuveden lämpötila-anturille tR

TA Ulkolämpötila-anturi X16A Lämmityksen kiertopumpun pistokeliitäntä
TRA1 Muuntaja X18A Pistoliitäntä J11 / RoCon BM2C
tDHW1 Varaajan lämpötila-anturi 1 (RoCon BM2C) X19A Pistokeliitäntä XAG1:een
tDHW2 Varaajan lämpötila-anturi 2 (A1P) X21A Pistokeliitäntä sisäinen johdotus (silta)
tR Paluuveden lämpötila-anturi (A1P) X22A Pistokeliitäntä XTA1
tV Menoveden lämpötila-anturi (A1P) X26A Pistokeliitäntä TRA1 (230 V)
tV, BH Varalämmittimen menoveden lämpötila-anturi X31A Pistokeliitäntä TRA1 (12 V)

X2M6 Liitäntäjohdon liitin HPc-VK-1
X2M7 Liitäntäjohdon liitin HPc-VK-1
X11M Kytkentärima FWXV-ATV3
XAG1 Lämpöpumpun ulkoyksikön pistokeliitäntä
XBUH1 Pistokeliitäntä varalämmitin (EKBUxx)
XAG1 Lämpöpumpun ulkoyksikön pistokeliitäntä
XTA1 Ulkolämpötila-anturin kytkentärima TA
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6.6 Kylmäainepiirin putkikaavio

  6‒7 Lämpöpumpun kierron osat
a Asennuspaikan johdot (neste: Ø6,4 mm kaulusliitos)
b Asennuspaikan johdot (kaasu: Ø15,9 mm kaulusliitos)
c Sulkuventtiili (neste)
d Sulkuventtiili jossa huoltoliitäntä (kaasu)
e Suodatin
f Höyrystin ja suodatin
g Kapillaariputki
h Lämmönvaihdin
i Akku
j Kompressoriakku

k Höyrystin
M1C Kompressori
M1F Tuuletin
PWT Levylämmönvaihdin
R1T Anturi (ulkoilma)
R2T Anturi (lämmönvaihdin)
R3T Anturi (kompressorilähtö)

S1PH Korkeapainekytkin (automaattinen palautus)
Y1E Elektroninen paisuntaventtiili
Y1S Magneettiventtiili (4‑tie-venttiili) (PÄÄLLÄ: jäähdytys)

Lämmitys
Jäähdytys



008.1451099_01 09/2020

C
op

yr
ig

ht
 D

ai
ki

n

Verantwortung für Energie und Umwelt


	Asennus- ja käyttöopas
	Sisällysluettelo
	1 Yleiset turvatoimenpiteet
	1.1 Erityiset turvallisuusmääräykset
	1.1.1 Määräyksien noudattaminen
	1.1.2 Varoitusten ja symbolien selitykset

	1.2 Asennusta ja käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset
	1.2.1 Yleistä
	1.2.2 Käyttötarkoitusta vastaava käyttö
	1.2.3 Laitteen asennuspaikka
	1.2.4 Sähköasennus
	1.2.5 Lämmitysvedelle- ja varajaan vedelle asetettavat vaatimukset
	1.2.6 Lämmityslaitteisto ja saniteettipuolen liitäntä
	1.2.7 Käyttö

	1.3 Huolto, vikojen korjaaminen ja käytöstä poistaminen
	1.4 Takuuehdot

	2 Tuotekuvaus
	2.1 Rakenne ja osat
	2.2 3-tie-vaihtoventtiilien toiminta

	3 Pystytys ja asennus
	3.1 Mitat ja liitäntämitat
	3.2 Kuljetus ja toimitus
	3.3 Lämpöpumpun pystytys
	3.3.1 Asennuspaikan valinta
	3.3.2 Laitteen pystyttäminen

	3.4 Laitteen valmistelu asennusta varten
	3.4.1 Etulasin irrottaminen
	3.4.2 Suojakannen irrottaminen
	3.4.3 Ohjauskotelon asettaminen huoltoasentoon
	3.4.4 Ohjauksen kotelon avaaminen
	3.4.5 Lämpöeristyksen irrottaminen
	3.4.6 Ilmanpoistoventtiilin avaaminen
	3.4.7 Lämmityksen meno- ja paluuveden liitäntöjen asennus
	3.4.8 Aukon leikkaaminen suojakanteen
	3.4.9 Ohjauksen kiertopainikkeen kiinnitys
	3.4.10 Suojakannen kiinnitys

	3.5 Valinnaisten lisävarusteiden asennus
	3.5.1 Sähköisen varalämmittimen asennus (EKBUxx)
	3.5.2 Ulkoisen lämmönkehittimen liitäntäsarjan asennus (EKBUHSWB)
	3.5.3 DB-liitäntäsarjan asennus
	3.5.4 P-liitäntäsarjan asennus

	3.6 Vesiliitäntä
	3.6.1 Veden vähimmäismäärä
	3.6.2 Hydrauliikkajohtojen liittäminen
	3.6.3 Poistoletkun liittäminen

	3.7 Sähköasennus
	3.7.1 Kokonaisliitäntäkaavio
	3.7.2 Kytkentäpiirilevyjen ja kytkentärimojen sijainti
	3.7.3 Verkkoliitäntä
	3.7.4 Sähköliitäntää koskevia yleisiä tietoja
	3.7.5 Lämpöpumpun ulkoyksikön liittäminen
	3.7.6 Ulkolämpötila-anturin (lisävaruste) liittäminen
	3.7.7 Ulkoinen kytkentäkontakti
	3.7.8 Ulkoinen toimintapyyntö (EBA)
	3.7.9 Ulkoisen lämmönkehittimen liittäminen
	3.7.10 Huonetermostaatin liittäminen
	3.7.11 Valinnaisten järjestelmäkomponenttien liittäminen
	3.7.12 HP convectorin liitäntä
	3.7.13 Kytkentäkontaktien (AUX-lähtöjen) liittäminen
	3.7.14 Matalan kuormituksen tariffia käyttävä liitäntä (HT/NT)
	3.7.15 Älysäätimen liittäminen (Smart Grid - SG)

	3.8 Kylmäaineliitäntä
	3.8.1 Kylmäainejohtojen asennus
	3.8.2 Painetestaus ja kylmäainekierron täyttö

	3.9 Laitteiston täyttö
	3.9.1 Veden laadun tarkastus ja mittarin säätö
	3.9.2 Lämminvesilämmönsiirtimen täyttö
	3.9.3 Varaajasäiliön täyttäminen
	3.9.4 Lämmityslaitteiston täyttäminen


	4 Konfiguraatio
	5 Käyttöönotto
	5.1 Edellytykset
	5.2 Käyttöönotto alhaisessa ympäristön lämpötilassa
	5.3 Hydrauliikan ilmanpoisto
	5.4 Vähimmäisvirtauksen tarkistaminen
	5.5 Lattian kuivatuksen käynnistäminen (vain tarvittaessa)
	5.6 Käyttöönoton tarkistuslista
	5.7 Luovuttaminen haltijalle

	6 Tekniset tiedot
	6.1 Tyyppikilven tiedot
	6.2 Ominaiskäyrät
	6.2.1 Anturin ominaiskäyrät
	6.2.2 Pumpun ominaiskäyrät

	6.3 Kiristysmomentit
	6.4 Minimaalinen lattiapinta ja tuuletusaukot
	6.5 Sähköliitäntäkaavio
	6.6 Kylmäainepiirin putkikaavio



