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1 Yleiset turvatoimenpiteet

1.1 Erityiset turvallisuusmääräykset

VAROITUS
Laitteet, joita ei ole asennettu
asianmukaisesti, voivat heikentää
laitteen toimintaas ja/tai aiheuttaa
käyttäjälle vakavia tai kuolemaan
johtavia tapaturmia.
▪ Daikin Altherma EHS(X/H)-

laitteeseen 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
kansallisiä 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.
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▪ Käyttöpaikalle on asennettava
paineenkevennyslaite, jonka
mitoitusylipaine on alle 0,6 MPa
(6 bar). Siihen kytketty poistoputki on
asennettava jatkuvasti viettäväksi ja
sen poistoaukon on oltava
ruostumattomassa ympäristössä
(katso Luku 4.3).

▪ 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. Luvussa
annettuja ohjeita on noudatettava.

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 asiakirjoissa kuvatut asennustyöt on
suoritettava hyväksytyn asentajan toimesta.

Tässä käyttöohjeessa kuvataan kaikki asennuksen, käyttöönoton ja
huollon vaatimat toimenpiteet ja annetaan perustiedot käytöstä ja
parametrien asettamisesta. Yksityiskohtaiset käyttöä ja ohjausta
koskevat tiedot löydät asiaankuuluvista dokumenteista.

Vaivattoman käytön kannalta välttämättömät lämmitysparametrit on
asetettu jo tehtaalla. Ohjauksen säätöä koskevat tiedot löydät
asiaankuuluvista dokumenteista.

Muut voimassa olevat dokumentit
▪ Daikin Altherma EHS(X/H):

▪ Asennusohje

▪ Käyttöönoton tarkistuslista

▪ Lämpöpumpun käyttöohjekirja

▪ RoCon+ HP:

▪ Asennusohje

▪ Käyttöohje

▪ Ulkoyksikkö: asennusohje

▪ Huoneyksikkö EHS157034 ja sekoitinmoduuli EHS157068:
käyttöohje

▪ Muut valinnaiset lisävarusteet ja järjestelmäkomponentit: niiden
asennus- ja käyttöohjeet

Ohjeet sisältyvät vastaavien laitteiden toimitukseen.

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.

VARO

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 ERGA

Lämpöpumpun sisäyksikkö Daikin Altherma EHS(X/H)

HP convector

Noudata määrättyä kiristysmomenttia (katso luku Luku 10.3)

Koskee vain paineetonta aurinkojärjestelmää (DrainBack).

Koskee vain kaksivalenssista aurinkojärjestelmää (Biv).

Koskee vain Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteita, joissa on
jäähdytystoiminto

Toimintaohjeet
1 Toimintaohjeet esitetään luettelon muodossa. Toimenpiteet,

joissa on ehdottomasti noudatettava oikeaa järjestystä, on
esitetty numerojärjestyksessä.

è Toimenpiteiden tulokset merkitään nuolella.



1 Yleiset turvatoimenpiteet

Asennus- ja huolto-ohjeet

5
Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444058_00 – 07/2018 – FI

1.2 Asennusta ja käyttöä koskevat
turvallisuusmääräykset

1.2.1 Yleistä

VAROITUS

Laitteet, joita ei ole asennettu asianmukaisesti, voivat
heikentää laitteen toimintaas ja/tai aiheuttaa käyttäjälle
vakavia tai kuolemaan johtavia tapaturmia.

▪ Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteeseen 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 Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteelle liittyviä
toimenpiteitä varten on kytkettävä ulkoinen pääkytkin
pois päältä ja varmistettava se niin, ettei sitä voi kytkeä
tahattomasti päälle.

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

Vaarojen välttäminen
Daikin Altherma EHS(X/H) 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
Daikin Altherma EHS(X/H)-laitetta saa käyttää ainoastaan veden
kuumennukseen, huoneiden lämmitykseen ja mallista riippuen myös
huoneiden jäähdytykseen.

Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen saa asentaa, liittää ja sitä saa
käyttää vain tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti.

Vain valmistajan hyväksymän, laitteeseen soveltuvan ulkoyksikön
käyttö on sallittua.

Daikin Altherma EHS(X/H)

EHSX04P30D

EHSX04P50D

EHSXB04P30D

EHSXB04P50D

EHSH04P30D

EHSHB04P30D

EHSX08P30D

EHSX08P50D

EHSXB08P30D

EHSXB08P50D

EHSH08P30D

EHSH08P50D

EHSHB08P30D

EHSHB08P50D
ERGA04DAV3 P -
ERGA06DAV3 - P
ERGA08DAV3 - P

ERGA04DAV3A P -
ERGA06DAV3A - P
ERGA08DAV3A - P

Taul. 1-3 Sallitut yhdistelmät

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.

1.2.3 Laitteen asennuspaikka

VAROITUS

Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen säiliön muovinen
seinämä voi sulaa ulkopuolisen lämmön vaikutuksesta
(> 80 °C) ja äärimmäisessä tapauksessa syttyä palamaan.

▪ Pystytä Daikin Altherma EHS(X/H) vähintään 1 m:n
etäisyydelle muista lämmönlähteistä (> 80 °C) (esim.
sähkölämmitin, kaasulämmitin, savupiippu) ja palavista
materiaaleista.

VARO

▪ Pystytä Daikin Altherma EHS(X/H) 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.

▪ Daikin Altherma EHS(X/H) on asennettava pakkaselta
suojattuun paikkaan.

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

▪ Noudata ehdottomasti vähimmäisetäisyyksiä seiniin ja muihin
esineisiin (Luku 4.1).

▪ Noudata kylmäainetta R32 koskevia erityisiä asennusvaatimuksia
(katso Luku 4.3.1).
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VARO

▪  Jos on kytketty DrainBack-
aurinkolämpöjärjestelmä: Asenna Daikin Altherma
EHS(X/H) riittävän matkan päähän aurinkokeräimien
alapuolelle, jotta aurinkolämpöjärjestelmä voidaan
tyhjentää kokonaan. (Noudata DrainBack-
aurinkolämpöjärjestelmän käsikirjassa olevia
määräyksiä). Jos korkeusero on riittämätön, DrainBack-
aurinkolämpöjärjestelmä voi vaurioitua.

▪ Daikin Altherma EHS(X/H)-laitetta 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 (230 V, 50 Hz) 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 asetettavat vaatimukset
Saostumien ja korroosion aiheuttamien vaurioiden välttäminen:
Korroosiotuotteiden ja saostumien välttämiseksi on noudatettava
asiaa koskevia teknisiä sääntöjä (VDI 2035, BDH/ZVSHK
informaatio "Kivien muodostuminen").

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 (lämmitysvesi): 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, voi lyhentää huomattavasti laitteen kestoikää.
Tästä on vastuussa yksinomaan laitteen omistaja.

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. Protection contre la pollution de l'eau potable dans
les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de
protection contre la pollution par retour

▪ 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. Appareils électriques
raccordés au réseau d'alimentation en eau – Exigences pour
éviter le retour d'eau par siphonnage et la défaillance des
ensembles de raccordement

▪ EN 806 – Rakennusten talousvesijärjestelmien asennusten
erittely. Specifications for installations inside buildings
conveying water for human consumption. Spécifications
techniques relatives aux installations pour l'eau destinée à la
consummation humaine à l'intérieur des bâtiments

▪ ja näiden lisäksi käyttömaan lainsäädäntöä.

Kun Daikin Altherma EHS(X/H):ssä 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).

Jos Daikin Altherma EHS(X/H) liitetään lämmitysjärjestelmään, jossa
käytetään teräksisiä putkia tai lämmityselementtejä tai ei-
diffuusiotiiviitä lattialämmitysputkia, lämminvesivaraajaan voi päästä
lietettä ja lastuja, jotka aiheuttavat 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
Daikin Altherma EHS(X/H):

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

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

▪ käytä enintään 3 baarin laitteistopaineella.

▪ liitä ulkoiseen vedensyöttöön (tulojohtoon) vain paineenalentimen
kautta.

▪ käytä vain määrättyä kylmäaineen määrää ja tyyppiä.

▪ käytä vain suojakansi asennettuna.

Määrättyjä huoltovälejä on noudatettava ja tarkastustyöt on
suoritettava.
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2 Laitteen luovuttaminen
omistajalle ja takuu

2.1 Laitteen omistajan opastaminen
▪ Ennen kuin luovutat lämmityslaitteiston omistajalle, selitä hänelle,

kuinka laitteistoa käytetään ja valvotaan.

▪ Luovuta tekniset asiakirjat (vähintään käyttöohje ja käsikirja)
laitteen omistajalle ja informoi häntä siitä, että näiden
dokumenttien on aina oltava käytettävissä ja että ne on
säilytettävä laitteen välittömässä läheisyydessä.

▪ Dokumentoi laitteen luovuttaminen täyttämällä oheinen asennus-
ja opastuslomake yhdessä laitteen omistajan kanssa ja
allekirjoittamalla se.

2.2 Takuuehdot
Lakisääteiset takuuehdot ovat aina voimassa. Sen lisäksi voimassa
olevat takuuehtomme löydät internet-sivustoltamme. Tarvittaessa
voit pyytää lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Takuusuorituksiin on oikeus vain, kun vuosittaiset huoltotyöt on
todistettavasti suoritettu säännöllisin välein kohdassa Luku 7
annettujen määräysten mukaisesti. 
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3 Tuotekuvaus

3.1 Rakenne ja osat
Laitteen ulkopuoli

RoCon+ B1 33 26

24

10

25

Kuva 3-1 Rakenne ja osat - laitteen ulkopuoli (1)

Laitteen yläpuoli

A

A

6

30

5

(34)

4

(34)

3UV DHW 3UVB1

15

17

1 32 3UV DHWDS31 35 38 tV,BH

7

39 37

3UV DHW

2

FLS

8

tV,BH tR 3

tV

Kuva 3-2 Rakenne ja osat - laitteen yläpuoli (1)

(1) Selitykset katso Taul. 3-1
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Sisäpuoli …04P30D/…08P30D

EKSRPS4

Kuva 3-3 Rakenne ja osat – sisäpuoli ...04P30D/...08P30D (1)

Sisäpuoli …B04P30D / …B08P30D (Biv)

EKSRPS4

Kuva 3-4 Rakenne ja osat - sisäpuoli ...B04P30D / ...B08P30D
(Biv) (1)

(1) Selitykset katso Taul. 3-1
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Sisäpuoli …04P50D / …08P50D

EKSRPS4

Kuva 3-5 Rakenne ja osat - sisäpuoli ...04P50D / ...08P50D (1)

Sisäpuoli …B04P50D / …B08P50D (Biv)

EKSRPS4

Kuva 3-6 Rakenne ja osat - sisäpuoli …B04P50D / …B08P50D
(Biv) (1)

(1) Selitykset katso Taul. 3-1
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Pos Nimitys Pos Nimitys
1 Aurinkolämpö -

menovirtaus tai muun
lämmönlähteen liitäntä
(vain BIV)

25 Tyyppikilpi

2 Kylmävesiliitäntä 26 Suojakansi
3 Lämminvesi 27 Aurinkolämpö -

paluuvirtaus
4 Lämmityksen menovesi 28 Aurinkolämpö -

menovirtaus
5 Lämmityksen paluuvesi 29 Aurinkolämpö -

paluuvirtaus
6 Kiertopumppu 30 Levylämmönvaihdin
7 Ylipaineventtiili 31 Kylmäaineen

nestejohdon liitäntä
7a Kiertojarru (lisävaruste) 32 Kylmäaineen

kaasujohdon liitäntä
8 Automaattinen

ilmanpoistin
33 Tilanäyttö

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

34 Kuulahana
(lämmityskierto)

10 Täyttö- ja
tyhjennysliitäntä tai
aurinkolämmön
paluuvirtausliitäntä

35 Täyttö- ja tyhjennyshana
(lämmityskierto)

11 Kiinnitys aurinkolämmön
ohjaukselle tai käsikahva

37

tDHW1,
tDHW2

Varaajan lämpötila-anturi

12 Lämmönvaihdin
(ruostumaton teräs)
juomaveden
lämmitykseen

38 Kalvopaisunta-astian
liitäntä

13 Lämmönvaihdin
(ruostumaton teräs)
varaajan syöttöön tai
lämmityksen tueksi

39 Ohjauskotelo

14 Lämmönvaihdin
(ruostumaton teräs)
korkeapaineisen
aurinkolämpövaraajan
lataukseen

3UVB
1

3-tie-vaihtoventtiili
(sisäinen
lämmönkehitinpiiri)

15 Liitäntä valinnaiselle
sähköiselle
varalämmittimelle
EKBUxx

3UV
DHW

3-tie-vaihtoventtiili
(lämminvesi / lämmitys)

16 Aurinkolämpö -
menovirtauksen
tasausputki

DS Paineanturi

17 Täyttömäärän näyttö
(varaaja)

FLS Virtausanturi

18 Lisävaruste: sähköinen
varalämmitin (EKBUxx)

tR Paluuveden lämpötila-
anturi

19 Anturitasku varaajan
lämpötila-antureille tDHW1

ja tDHW2

TV Menoveden lämpötila-
anturi

20 Paineeton varaajavesi tV, BH Varalämmittimen
menoveden lämpötila-
anturi

Pos Nimitys Pos Nimitys
21 Aurinkolämpövyöhyke RoCon

+ B1
Hallintalaite - ohjaus

22 Lämminvesivyöhyke EKSR
PS4

Lisävaruste:
aurinkolämmön ohjaus-
ja pumppuyksikkö

23 Ylivuotosuojan liitäntä MAG Kalvopaisunta-astia
24 Käsikahvan kiinnitys

Taul. 3-1 Selitykset Kuva 3-1 - Kuva 3-6

3.2 3-tie-vaihtoventtiilien toiminta

Kuva 3-7 3-tie-vaihtoventtiilin toiminta
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4 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.

▪ Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteeseen 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.

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

0

B

45

1
6
1

0 1
8
3

3
3
4

4
9
0

1770

1380

1659

1565

642

0 0

1599

1905

Kuva 4-1 Mitat, sivunäkymä - …04P30D/…08P30D
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0 1
2
5

3
1
5

4
9
0

5
9
0

9 7 5 26

A

B

418 3

0

388

615

±595

9
7

184

2
0
5

Kuva 4-2 Mitat, laitteen yläpuoli - tyyppi …04P30D/…08P30D

Mitat …04P50D/…08P50D

2
5
9

0 2
8
0

4
3
2

5
8
8

1651

1591

1555

B

1380

642

0 0

1762

1905

4576

Kuva 4-3 Mitat, sivunäkymä - tyyppi …04P50D/…08P50D
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5
8
7
,5

0 4
3
2

4
1
2
,5

1
4
7
,5

9 8 21 453

A

B

6 7

785

0

249

332,5

452,5

162,5

147,5

Kuva 4-4 Mitat, laitteen yläpuoli - tyyppi …04P50D/…08P50D

Pos Nimitys
1 Aurinkolämpö - menovirtaus
2 Kylmä vesi
3 Lämminvesi
4 Lämmityksen menovesi
5 Lämmityksen paluuvesi
6 Kylmäaineen kaasujohdon liitäntä
7 Kylmäaineen nestejohdon liitäntä
8 Aurinkolämpö - menovirtaus (vain tyyppi …Biv)
9 Aurinkolämpö - paluuvirtaus (vain tyyppi …Biv)
A Edestä
B Takaa

Taul. 4-1

4.2 Kuljetus ja toimitus
VAROITUS

Daikin Altherma EHS(X/H):n painopiste on ilman täyttöä
ylhäällä, joten se voi kaatua kuljetuksen aikana. Tämä voi
aiheuttaa vaaraa ihmisille tai vahingoittaa laitetta.

▪ Kiinnitä Daikin Altherma EHS(X/H) turvallisesti, kuljeta
varovasti, käytä pitokahvoja.

Daikin Altherma EHS(X/H) toimitetaan lavalla. Kaikki trukit ja
nostovaunut soveltuvat sen kuljettamiseen. 

Toimituksen sisältö
▪ Daikin Altherma EHS(X/H) (esiasennettu),

▪ Tarvikepussi (katso Kuva 4-5),

▪ Asiakirjapaketti.

A (2x)

B (3x)

C (1x)

D (1x)

E (2x)

H (2x)

F (2x)

G (1x)

I (1x)

J (1x)K (1x)

L  (1x)

Kuva 4-5 Tarvikepussin sisältö

Pos Nimitys Pos Nimitys
A Käsikahvat (tarvitaan

vain kuljetukseen)
G O-rengas

B Peitekansi H Johtoside
C Ylivuotosuojan letkun

liitoskappale
I U-kiinnitin

D sennusavain J Ilmanpoistoletku
E Kuulahana K Kannen poistoletku
F Litteä tiiviste L RoConPlus-ohjauksen

kiertopainike

Taul. 4-2

Muita Daikin Altherma EHS(X/H):n lisätarvikkeita löydät hinnastosta.

4.3 Lämpöpumpun pystytys

4.3.1 Asennuspaikan valinta

VARO

Jos kylmäaineen koko täyttömäärä järjestelmässä on
≥1,84 kg, asennusalustan ja tuuletusaukkojen minimikoolle
asetetaan lisävaatimuksia, jotka on täytettävä. Noudata
ohjeita kohdassa Luku 10.4.

Kylmäaineen koko täyttömäärää koskevat tiedot löydät
ulkoyksikön tyyppikilvestä. Noudata ehdottomasti siihen
kuuluvaa asennusohjetta.
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Daikin Altherma EHS(X/H):n asennuspaikan on täytettävä seuraavat
vähimmäisvaatimukset (katso myös Luku 1.2.3). 

Asennusalusta
▪ Alustan tulee olla tasainen ja sileä ja alustan kantokyvyn tulee

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

▪ Huomioi asennusmitat (katso Luku 4.1).

Vähimmäisetäisyys

VAARA: PALAMISEN VAARA

Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen säiliön muovinen
seinämä voi sulaa ulkopuolisen lämmön vaikutuksesta
(> 80 °C) ja äärimmäisessä tapauksessa syttyä palamaan.

▪ Pystytä Daikin Altherma EHS(X/H) vähintään 1 m:n
etäisyydelle muista lämmönlähteistä (> 80 °C) (esim.
sähkölämmitin, kaasulämmitin, savupiippu) ja palavista
materiaaleista.

VARO

 Jos Daikin Altherma EHS(X/H) ei ole riittävän
kaukana tasoaurinkokeräimien alapuolella (varaajan
yläreuna on korkeammalla kuin keräimen alareuna),
paineettoman aurinkojärjestelmän ulko-osa ei pääse
tyhjenemään kokonaan.

▪ Asenna Daikin Altherma EHS(X/H) riittävän alas
tasokeräimiin nähden, kun käytät aurinkoliitäntää
(huomioi aurinkojärjestelmän yhdysjohtojen
vähimmäiskaltevuus).

Suositeltavat vähimmäisetäisyydet:
Seinään: (takana) ≥ 100 mm, (sivulla) ≥ 500 mm
Kattoon: ≥ 1200 mm, vähintään 480 mm.

4.3.2 Laitteen pystyttäminen

VAROITUS

Daikin Altherma EHS(X/H):n painopiste on ilman täyttöä
ylhäällä, joten se voi kaatua kuljetuksen aikana. Tämä voi
aiheuttaa vaaraa ihmisille tai vahingoittaa laitetta.

▪ Kiinnitä Daikin Altherma EHS(X/H) hyvin, kuljeta
varovasti, käytä pitokahvoja.

Edellytys
▪ Asennuspaikka vastaa käyttömaassa olevia määräyksiä sekä

kohdassa Luku 4.3.1 mainittuja vähimmäisvaatimuksia.

Pystytys

Kuva 4-6 Käsikahvojen asennus

Pos Nimitys
A Käsikahva
B Peitekansi
F Kierrekappale

Taul. 4-3

1 Poista pakkaus ja hävitä se ympäristöystävällisellä tavalla.

2 Irrota varaajasäiliön peitekannet (Kuva 4-6, pos. B) ja kierrä
kierrekappaleet (Kuva 4-6, pos. F) irti käsikahvojen
asennusaukoista.

3 Kierrä käsikahvat (Kuva 4-6, pos. A) vapautuneisiin
kierreaukkoihin.

4 Kuljeta Daikin Altherma EHS(X/H) varovasti asennuspaikkaan,
käytä käsikahvoja.
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5 Aseta Daikin Altherma EHS(X/H) 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 Luku 10.4).

4.4 Laitteen valmistelu asennusta
varten

4.4.1 Etulasin irrottaminen
1 Irrota ruuvit (1.).

2 Paina sivulla olevia kiinnikkeitä sormilla ylöspäin (2.) ja pidä
yläpuolelta kiinni peukaloilla.

3 Poista etulasi eteenpäin (3.).

Kuva 4-7 Etulasin irrottaminen

4 Kun asennus on saatu valmiiksi: Aseta etulasi suorassa
RoCon+ HP:n kiertopainikkeen päälle. Paina sitä ylä- ja
alareunasta, kunnes etulasi on lukittunut kunnolla kiinni.

4.4.2 Suojakannen irrottaminen
1 Irrota ruuvit (1.).

2 Irrota suojakansi taakse suunnatuista kiinnikkeistä (2.), nosta
sen takareunaa (3.) ja irrota se eteenpäin (4.). 

Kuva 4-8 Suojakannen irrottaminen

A

Kuva 4-9 ilman suojakantta

4.4.3 Ohjauskotelon asettaminen
huoltoasentoon

Ohjauskotelo voidaan asettaa huoltoasentoon, jolloin Daikin
Altherma EHS(X/H):n hydrauliikan parissa työskentely on
helpompaa.

1 Löysää ohjauskotelon pidikkeen ruuvit (1).
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1

1

Kuva 4-10 Ohjauskotelon asettaminen huoltoasentoon

2 Irrota ohjauskotelo eteenpäin ja työnnä koukut pidikkeen
takakaariin.

Kuva 4-11 Ohjauskotelo huoltoasennossa

4.4.4 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.

1

2

Kuva 4-12 Ohjauksen kotelon avaaminen

3 Ripusta kansi sivulla olevista koukuista ohjauskoteloon.

Kuva 4-13 Kannen ripustaminen

4.4.5 Lämpöeristyksen irrottaminen

VARO

Lämpöeristys (Kuva 4-9, pos. A) 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.
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AB

C

Kuva 4-14 Ylemmän lämpöeristyksen irrottaminen

2 Tarvittaessa: Irrota alempi lämpöeristys seuraavassa
järjestyksessä:

▪ Vedä sivueristyselementti (pos. A) irti pystysuoraan.

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

A

B

Kuva 4-15 Alemman lämpöeristyksen irrottaminen

TIETOJA

Lämpöeristys asennetaan takaisin paikoilleen
päinvastaisessa järjestyksessä.

4.4.6 Ilmanpoistoventtiilin avaaminen
1 Irrota lämpöeristys (katso Luku 4.4.5).

2 Avaa pumpun ilmanpoistoventtiiliä kierroksen verran.

Kuva 4-16 Ilmanpoistoventtiilin avaaminen

4.4.7 Lämmityksen meno- ja paluuveden
liitäntöjen asennus

VARO

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

▪ Aseta irrotetut O-renkaat aina liitettävään osaan ennen
kuin kytket pistoliitoksen (katso Kuva 4-18).

▪ Lämmitysjohtojen pistoliitokset on asennettava niin, ettei
niissä ole jännitteitä. Varsinkin joustavia johtoja (ei
diffuusioavoimia!) liitettäessä on varmistettava, ettei
aiheudu jännitystä (katso ).

VARO

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.

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

1 Irrota suojakansi ja ylempi lämpöeristys (katso Luku 4.4.2).
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Kuva 4-17 Lämmityksen meno- ja paluuveden liitäntöjen vienti
ylöspäin

2 Irrota liittimien U-kiinnittimet (Kuva 4-17, pos. C).

3 Irrota molemmat liittimet (Kuva 4-17, pos. B).

Kuva 4-18 Hydrauliikan pistoliitokset

4 Irrota pidikelevy (Kuva 4-17, pos. A).

5 Irrota tulpan U-kiinnitin (Kuva 4-17, pos. D).

6 Irrota tulppa (Kuva 4-17, pos. E).

7 Käännä kulmakappale (Kuva 4-17, pos. H) 90° taakse.

8 Irrota putkikäyrän U-kiinnitin (Kuva 4-17, pos. G).

9 Vedä putkikäyrää (Kuva 4-17, pos. F) varovasti vaakasuorasta
kiinnityskohdasta taakse niin, että pidikelevy (Kuva 4-19, pos. A)
voidaan työntää pystysuoraan sen väliin.

Kuva 4-19 Lämmityksen meno- ja paluuveden liitäntöjen vienti
taaksepäin

10 Työnnä pidikelevy putkikäyrän ja sen vaakasuoran
kiinnityskohdan väliin ja työnnä putkikäyrä (Kuva 4-19, pos. F)
pidikelevyn keskireiän läpi takaisin paikoilleen.

11 Kiinnitä putkikäyrä U-kiinnittimellä (Kuva 4-19, pos. G) takaisin
kiinnityskohtaansa.

12 Työnnä molemmat liittimet (Kuva 4-19, pos. B) pidikelevyn läpi
sivulla oleviin kiinnityskohtiin.

13 Kiinnitä molemmat liittimet U-kiinnittimillä (Kuva 4-19, pos. C)
kiinnityskohtiin.

14 Työnnä tulppa (Kuva 4-19, pos. E) ylhäällä olevaan
kiinnityskohtaan.

15 Kiinnitä tulppa U-kiinnittimellä (Kuva 4-19, pos. D).

16 Leikkaa lämpöeristyksen sivuille aukot (Kuva 4-20, pos. A)
sopivalla työkalulla.

Kuva 4-20 Lämpöeristyksen aukko

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

Leikkaa suojakanteen sopivalla työkalulla aukko perforointia
pitkin.
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Kuva 4-21 Aukon leikkaaminen suojakanteen

4.4.9 Ohjauksen kiertopainikkeen kiinnitys
1 Aseta kiertopainike RoCon+ HP:n kiinnityskohtaan ja paina se

paikoilleen.

Kuva 4-22 Kiertopainikkeen kiinnitys

4.5 Valinnaisten lisävarusteiden
asennus

4.5.1 Sähköisen varalämmittimen asennus
(EKBUxx)

TIETOJA

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

Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteessa 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.

4.5.2 Ulkoisen lämmönkehittimen liitäntäsarjan
asennus

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 Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteen
ohjauskoteloon. Tätä varten työnnä liitäntäsarjan koukut (1)
ohjauskotelon uriin (2); tämän jälkeen paina liitäntäsarja alas.

1 2

Kuva 4-23 Liitäntäsarjan asennus

4 Kiinnitä läpivientiholkki (3) liitäntäsarjan (A) ja ohjauskotelon (B)
välissä olevaan läpivientiin. Varmista, että holkki peittää
kummankin levyn.

3
A B

3

Kuva 4-24 Johdon läpivienti

5 Ohjaa EHS Ultra -kytkentäpiirilevyn johto läpivientiholkin läpi ja
liitä se RoCon BM2C:hen (katso Kuva 4-38).

6 Kun asennus ja sähköliitännät on saatu valmiiksi (katso Luku
4.6 / Luku 4.7), kiinnitä kansi takaisin paikoilleen ja sulje se
ruuvilla.

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

A

D

B

C

Kuva 4-25 DB-liitäntäsarja
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Pos Nimitys
A DB-johdon liitäntä (aurinkolämmön menovirtaus)
B FlowSensor (ei sisälly DB-liitäntäsarjaan, vaan

EKSRPS4:ään)
C Virtauksenrajoitin (FlowGuard)
D

Aurinkolämmön menovirtauksen liitäntä 
varaajasäiliössä

Taul. 4-4

4.5.4 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.

AB

Kuva 4-26 P-liitäntäsarja Biv-laitetyypeille

Pos Nimitys
A Menovirtauksen liitäntä (punainen)
B Paluuvirtauksen liitäntä (sininen)

4.6 Vesiliitäntä
Tärkeitä ohjeita

VARO

Jos Daikin Altherma EHS(X/H) liitetään
lämmitysjärjestelmään, jossa käytetään teräksisiä putkia
tai lämmityselementtejä tai ei-diffuusiotiiviitä
lattialämmitysputkia, lämminvesivaraajaan voi päästä
lietettä ja lastuja, jotka aiheuttavat tukoksia, paikallista
ylikuumenemista tai korroosiovaurioita.

▪ Huuhtele tulojohdot ennen kuin täytät laitteen.

▪ Huuhtele lämmön jakeluverkko (olemassa oleva
lämmitysjärjestelmä).

▪ Asenna lämmityksen paluupuolelle likasuodatin tai
lietteenerotin (katso luku ).

VARO

Jos Daikin Altherma EHS(X/H) 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).

VARO:VAIN BIV

Jos lämmönvaihtimeen, jota käytetään korkeapaineisen
aurinkolämpövaraajan lataukseen (katso Luku 4.1,
pos. 8+ 9), liitetään ulkoinen lämmitin (esim. puukattila),
liitännän liian korkea menoveden lämpötila voi vahingoittaa
tai rikkoa Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen.

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

VARO

Ilman pääsy lämmitysvesiverkkoon ja lämmitysvesi, jonka
laatu ei vastaa , voi aiheuttaa korroosiota. Tällöin syntyvät
korroosiotuotteet (hiukkaset) voivat tukkia pumppuja ja
venttiileitä ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

▪ Laitteita ei saa liittää diffuusioavoimilla joustavilla
johdoilla.

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

▪ Jotta voidaan luopua kiertojohdosta, asenna Daikin Altherma
EHS(X/H) lähelle vedenottopaikkaa. Jos kiertojohto on
ehdottoman tarpeellinen, se on asennettava kohdassa Luku 6.1
olevien kaaviokuvien mukaan.

4.6.1 Hydrauliikkajohtojen liittäminen

VAARA: PALAMISEN VAARA

Palovammojen vaara, kun lämpimän veden lämpötila on yli
65 °C. Tämä on mahdollista käytettäessä aurinkoenergiaa
ja on liitetty ulkoinen lämmityslaite, kun
legionellasuojatoiminto on aktivoitu tai lämminveden
ohjelämpötilaksi on asetettu yli 65 °C.

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

TIETOJA

Daikin Altherma EHS(X/H) on varustettu paineanturilla.
Laitteiston painetta valvotaan elektronisesti ja se näytetään
laitteen ollessa päällekytkettynä.

Tästä huolimatta suosittelemme, että esim. Daikin
Altherma EHS(X/H):n ja kalvopaisunta-astian väliin
asennetaan mekaaninen painemittari.

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

1 Tarkista kylmävesiliitännän paine (maks. 6 bar).

▪ Jos paine on korkeampi, juomavesijohtoon on asennettava
paineenalennin.

2 Pidä hydrauliryhmästä kiinni ruuvitaltalla.
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Kuva 4-27 Hydrauliikkaryhmän kiinnipitäminen, kun liitännät viety
ylöspäin (vasemmalla) tai taakse (oikealla)

3 Kytke Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen hydrauliikkaliitännät.

▪ Tarkista lämmitysliitäntöjen sijainti kohdasta Luku 4.1.

▪  Noudata määrättyä kiristysmomenttia (katso luku Luku
10.3)

▪ Vedä johdot niin, että Daikin Altherma EHS(X/H):n suojakansi
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.

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

Kuva 4-28 Liitännät taaksepäin: hydrauliikkajohtojen tukeminen

5 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 Daikin Altherma EHS(X/H):n suojakansi
voidaan asentaa ongelmitta.

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

6 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).

7 Eristä johdot huolellisesti lämpöhävikin ja kosteuden
tiivistymisen välttämiseksi (eristyksen paksuus vähintään
20 mm).
– Kuivakäyntisuoja: Ohjauksen paine- ja lämpötilavalvonta

kytkee Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen turvallisesti pois
päältä veden puuttuessa ja lukitsee sen. Tämän lisäksi ei
tarvitse käyttöpaikalla asentaa muita kuivakäyntisuojia.

– Saostumien ja korroosion aiheuttamien vaurioiden
välttäminen: katso Luku 1.2.5

Kuva 4-29 Kalvopaisunta-astian liittäminen

4.6.2 Poistoletkun liittäminen
1 Liitä poistoletku ylivuotosuojan letkun liitoskappaleeseen (Kuva

3-1, pos. 23).
– Käytä läpinäkyvää poistoletkua (ulostulevan veden on oltava

nähtävissä).
– Liitä poistoletku riittävän suureksi mitoitettuun

jätevesijärjestelmään.
– Poistoliitäntä ei saa olla suljettavissa.

Kuva 4-30 Ylivuotoletkun liittäminen
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4.7 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.

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

▪ Töiden päätyttyä asenna laitteen suojukset ja
huoltoluukut heti takaisin.

VARO

Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteen 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)

VARO

Jos Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteen verkkojohto
vaurioituu, valmistajan tai sen asiakaspalvelun tai muun
yhtä pätevän henkilön on vaihdettava se turvallisuussyistä.

Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteen kaikki elektroniset ohjaus- ja
turvalaitteet on kytketty valmiiksi ja tarkastettu. Sähköasennuksen
omavaltaiset muutokset ovat vaarallisia ja kiellettyjä. Tämän
aiheuttamista vahingoista vastaa yksin laitteen omistaja. 



4 Pystytys ja asennus

Asennus- ja huolto-ohjeet

24
Daikin Altherma EHS(X/H)

Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444058_00 – 07/2018 – FI

4.7.1 Kokonaisliitäntäkaavio
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Kuva 4-31 Kokonaisliitäntäkaavio - sähköliitäntä laitetta asennettaessa (kytkentäpiirilevyn selitykset ja liitinjärjestys katso Luku 10.5)
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4.7.2 Kytkentäpiirilevyjen ja kytkentärimojen
sijainti

X1

A1P
RoCon BM2C

1

XTA1

XAG1

RoCon+ HP
2

RTX-EHS

Kuva 4-32 Kytkentäpiirilevyjen ja kytkentärimojen sijainti (selitykset
katso Luku 10.5)

4.7.3 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 Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen verkkojohto
asennuspaikalla asennettavan, kaikki navat sähköverkosta
erottavan pääkytkimen kautta talon jakorasiaan (standardin
EN 60335-1 mukainen katkaisulaite). Tarkista napojen oikea
järjestys.

4.7.4 Sähköliitäntää koskevia yleisiä tietoja
1 Tarkista syöttöjännite.

2 Kytke verkkokytkin pois päältä.

3 Kytke talon sisäasennukseen kuuluvan jakorasian
automaattisulake virrattomaksi.

4 Avaa ohjauskotelo (katso Luku 4.4.4).

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

Kuva 4-33 Johdon läpivienti

6 Kytke sähköliitännät Luku 4.7.1 ja seuraavien kappaleiden
mukaisesti

7 Kaikkien Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteeseen liitettyjen
johtojen tehokas vedonpoisto on varmistettava ohjauskotelon
ulkopuolelle kiinnitettävillä johtositeillä (Vaiheet 1 – 3, Kuva
4-34).

Kuva 4-34 Vedonpoiston asennus ja tarkistus

8 Tarkista vedonpoiston pitovoima (Vaihe 4, Kuva 4-34).

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

4.7.5 Lämpöpumpun ulkoyksikön liittäminen

TIETOJA

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

1 Noudata kohdassa Luku 4.7.4 mainittuja asennusvaiheita.

2 Liitä lämpöpumpun ulkoyksikkö kytkentärimaan XAG1 (katso
Kuva 4-35).

X1M

L

N

COM

PE

1

2

3

PE

COM

32

N

1

L

Kuva 4-35 Lämpöpumpun ulkoyksikön liittäminen

TIETOJA

Jos lämpöpumpun ulkoyksikkö kytketään pois päältä
energiayhtiön määräämän kytkennän kautta, sisäyksikkö
Daikin Altherma EHS(X/H) ei kytkeydy pois toiminnasta.
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4.7.6 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).

VARO

Anturi- ja verkkojohdon asentaminen vierekkäin samaan
asennusputkeen voi aiheuttaa huomattavia häiriöitä Daikin
Altherma EHS(X/H):n toimintaan.

▪ Asenna anturijohto aina erilleen.

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

2 Vedä anturijohto Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteeseen.

3 Noudata asennusvaiheita: Luku 4.7.4.

4 Liitä anturijohto kytkentärimaan XTA1 (katso Luku 4.7.2).

5 Aseta ohjauksen RoCon+ HP parametrin [Ulkolämpötila-anturi]
asetukseksi "On" [→ Päävalikko → Konfiguraatio → Anturit].

4.7.7 Ulkoinen kytkentäkontakti
Kun liitetään ulkoinen kytkentäkontakti (Kuva 4-36), voidaan vaihtaa
Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen toimintatilaa.

Muuttuva vastusarvo vaihtaa toimintatilaa (Taul. 4-6). Toimintatilan
vaihto on voimassa niin kauan kuin ulkoinen kytkentäkontakti on
suljettu.

Toimintatila vaikuttaa Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen suoraan
lämmityspiiriin sekä kaikkiin muihin lämmityspiireihin, jotka tähän
laitteeseen on lisäksi kytketty.

Jos on aktivoitu erikoistoimintoja kuten esim. "48h Emergency
Operation", tuloa ei huomioida.

Kuva 4-36 EXT-kytkentäkontaktin liitäntä

Toimintatila Vastus RV Toleranssi
Standby < 680 Ω ± 5%
Heating 1200 Ω

Reducing 1800 Ω
Summer 2700 Ω

Automatic 1 4700 Ω
Automatic 2 8200 Ω

Taul. 4-6 Vastusarvot EXT-signaalin analysointia varten

TIETOJA

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

TIETOJA

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

4.7.8 Ulkoinen toimintapyyntö (EBA)
Kun EBA-kytkentäkontakti liitetään Daikin Altherma EHS(X/H)-
laitteeseen Kuva 4-37 ja RoCon+ HP -ohjaukseen asetetaan
vastaavat parametrit, ulkoisella kytkentäkontaktilla voidaan antaa
lämpöpyyntö. Kun kytkentäkontakti suljetaan, Daikin Altherma
EHS(X/H) siirtyy lämmitystilaan. Menoveden lämpötila säädetään
parametrissa [Inflow temperature heating operation] asetettuun
lämpötilaan [→ Päävalikko → Konfiguraatio → Lämmitys].

EBA-kytkentäkontakti on etusijalla huonetermostaatin pyyntöön
nähden.

Kytkentäkontaktia ei huomioida jäähdytystilassa, Stand-by-, käsi- ja
kesätilassa. Myöskään lämmitysrajoja ei huomioida.

Kuva 4-37 EBA-kytkentäkontaktin liittäminen

4.7.9 Ulkoisen lämmönkehittimen liittäminen

TIETOJA

Ulkoisen lämmönkehittimen liittämistä varten on
asennettava ulkoisen lämmönkehittimen liitäntäsarja.
(katso Luku 4.5).

Lämmityksen tueksi tai vaihtoehtona sähköiselle varalämmittimelle
Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteeseen voidaan kytkeä ulkoinen
lämmönkehitin (esim. kaasu- tai öljykattila). Ulkoisen
lämmönkehittimen liittämistä varten on asennettava ulkoisen
lämmönkehittimen liitäntäsarja (katso Luku 4.5).

Ulkoisen lämmönkehittimen tuottama lämpö on toimitettava Daikin
Altherma EHS(X/H) -laitteen lämminvesivaraajan paineettomaan
veteen.

▪ Hydrauliikkaliitäntä tehdään jommalla kummalla seuraavista
tavoista:

▪  paineettomasti lämminvesivaraajan liitäntöjen
(aurinkolämmön menovesi ja paluuvesi) kautta

▪  laitetyypeissä Daikin Altherma EHS(X/H) …Biv integroidun
korkeapaineisen aurinkolämmönvaihtimen kautta.

▪ Noudata hydrauliikkaliitännöistä annettuja ohjeita (katso Luku
1.2)

▪ Esimerkkejä hydrauliikkaliitännästä (katso Luku 6).
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Ulkoisen lämmönkehittimen lähettämä pyyntö kytketään
kytkentäpiirilevyn RTX-EHS releen kautta (katso Kuva 4-38). Daikin
Altherma EHS(X/H) -laitteen sähköliitäntä voidaan kytkeä
seuraavalla tavalla;

▪ Ulkoisella lämmönkehittimellä on potentiaaliton
kytkentäkontaktiliitäntä lämpöpyyntöä varten:

▪ Liitäntä K3:een, jos ulkoinen lämmönkehitin huolehtii veden
kuumentamisesta ja lämmityksen tuesta (parametriasetus
[Ulkoisen lämmönlähteen konfiguraatio] = "2" [→ Päävalikko
→ Asetukset → Ulk. lähde])

tai

▪ Liitäntä K1:een ja K3:een, jos käytetään kahta ulkoista
lämmönkehitintä (parametriasetus [Ulkoisen lämmönlähteen
konfiguraatio] = "3" [→ Päävalikko → Asetukset → Ulk. lähde]).
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 Luku 4.7.13)

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

VARO

Jännitteen ylilyöntien vaara.

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

Kuva 4-38 Liitäntä kytkentäpiirilevyyn RTX-EHS

1 Soveltuvan sähköliitännän näet ulkoisen lämmönkehittimen
mukana toimitetusta asennusohjeesta.

2 Asenna ulkoisen lämmönkehittimen liitäntäsarja (katso Luku
4.5).

3 Kytke soveltuvat liitännät liitäntäsarjan kytkentäpiirilevyllä RTX-
EHS (katso Kuva 4-38).

4 Kiinnitä ulkopuolelta tuotavat johdot liitäntäsarjaan oheisilla
vedonpoistimilla ja johtositeillä (katso vaiheet 7 ja 8 kohdassa
Luku 4.7.4).

4.7.10 Huonetermostaatin liittäminen

TIETOJA

Tätä komponenttia varten toimitetaan erillinen ohje, joka
sisältää ohjeita mm. asennusta ja käyttöä varten.
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Kuva 4-39 Liittäminen langallisella huonetermostaatilla (RT = Daikin
EKRTW)

Kuva 4-40 Liittäminen langattomalla huonetermostaatilla (RT-E =
Daikin EKRTR)

4.7.11 Valinnaisten järjestelmäkomponenttien
liittäminen

Valinnaiset RoCon-laitteet on liitettävä Daikin Altherma EHS(X/H) -
laitteeseen 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
Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteeseen 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 Daikin Altherma EHS(X/H) -laitetta voidaan
kauko-ohjata matkapuhelimilla (sovelluksella). 

TIETOJA

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

4.7.12 HP convectorin liitäntä

TIETOJA

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

▪ HP convectorin sähköliitäntä seuraavia lisävarusteita käyttäen
Kuva 4-41 vaihtokontaktina (lämmitys/jäähdytys)
perusmoduulissa.

▪ Tarvittaessa asenna ja liitä 2-tieventtiili (2UV) (HPC-RP 14 20 13)
HP convector -laitteeseen. Säädä sen ohjaus niin, että 2-tieventtiili
(2UV) on kiinni, kun laitteelle ei ole voimassa toimintapyyntöjä.

TIETOJA

Toimintatilaa (lämmitys/jäähdytys) voidaan vaihtaa vain
Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteella.
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Kuva 4-41 HP convectorin liitäntä (maks. 2) Daikin Altherma
EHS(X/H)-laitteeseen

Kuva 4-42 HP convectorin liitäntä (min. 3) Daikin Altherma EHS(X/
H)-laitteeseen

4.7.13 Kytkentäkontaktien (AUX-lähtöjen)
liittäminen

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

Vaihtokontakti A-A1-A2 kytkee parametrissa [AUX switching
function] asetetuin edellytyksin [→ Päävalikko → Asetukset → Tulot/
lähdöt] (katso ohjauksen käyttöohje).

3
J

3
J

L

L

L / +

L / +

N / -

N / -

N

N

250V, max. 63 mA

250V, max. 63 mA

250V, max. 63 mA

250V, max. 63 mA

≤ 15 W

> 15 W

max.1A

max.1A

Kuva 4-43 Kytkentäkontaktin liittäminen (AUX-lähtö)

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

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

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
Daikin Altherma EHS(X/H) ja öljy- tai kaasulämmityskattila.
Esimerkkejä hydrauliikan liittämisestä löytyy luvusta Luku 6.

TIETOJA

Kun on kytketty A2 F tai G-plus-kondenssikattila, parametri
[AUX switching function] ja parametri [AUX time] on
asetettava halutun toiminnon mukaan [→ Päävalikko
→ Asetukset → Tulot/lähdöt].

Katso ohjauksen käyttöohje → luku Parametrien asetukset.

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

4.7.14 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 Kuva 4-44).

Kun asetetaan parametri [HT/NT Funktion] > 0 [→ Päävalikko
→ Asetukset → Tulot/lähdöt], 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.
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▪ Jos käytetään avauskontaktia, on asetettava parametri [HT/NT
liitäntä] = 1 [→ Päävalikko → Asetukset → Tulot/lähdöt]. 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
liitäntä] = 0 [→ Päävalikko → Asetukset → Tulot/lähdöt]. 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.

[HT/NT liitäntä] = 1 [HT/NT liitäntä] = 0

Kuva 4-44 H/NT-kytkentäkontaktin liitäntä

Pos Nimitys
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

Taul. 4-8

4.7.15 Älysäätimen liittäminen (Smart Grid - SG)
Kun toiminto on aktivoitu parametrilla [Smart Grid] = 1 [→ Päävalikko
→ Asetukset → Tulot/lähdöt] (katso ohjauksen käyttöohje),
lämpöpumppu kytkeytyy Stand-by-tilaan, normaalitilaan tai
korkeampaa lämpötilaan 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 Kuva 4-45).

Kun Smart Grid -toiminto on aktiivinen, HT/NT-toiminto deaktivoituu
automaattisesti. Lämpöpumppua käytetään parametrin [Smart Grid -
tila] arvosta riippuen eri tavoin [→ Päävalikko → Asetukset → Tulot/
lähdöt] (katso ohjauksen käyttöohje).

Kuva 4-45 Smart Grid -liitäntä

4.8 Kylmäaineliitäntä
TIETOJA

Noudata ulkoyksikön asennusohjetta!

4.8.1 Kylmäainejohtojen asennus

VARO

Aiemmin käytettyjen kylmäainejohtojen käyttö voi aiheuttaa
laitteeseen vaurioita.

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

▪ Tarkista, vaaditaanko öljynnostomutka.

▪ Tarvitaan, jos Daikin Altherma EHS(X/H) -laitetta ei asenneta
samalle tasolle lämpöpumpun ulkoyksikön kanssa (Kuva 4-46,
HO ≥ 10 m).

▪ On asennettava vähintään yksi öljynnostomutka 10 metrin
korkeuseroa kohti (Kuva 4-46, H = etäisyys öljynnostomutkasta
toiseen öljynnostomutkaan).

▪ Öljynnostomutka tarvitaan vain kaasujohtoon.

▪ 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 (kiristysmomentteja, katso
Luku 10.3).
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Kuva 4-46 Kylmäainejohdon öljynnostomutka

Pos Nimitys
A Lämpöpumpun ulkoyksikkö
B Daikin Altherma EHS(X/H)
C Kaasujohto
D Nestejohto
E Öljynnostomutka
H Korkeus 1. öljynnostoon (maks. 10 m)
HO Lämpöpumpun ulkoyksikön ja sisäyksikön korkeusero

Taul. 4-9 Kuva 4-46 - selitykset

4.8.2 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.

4.9 Laitteiston täyttö
Daikin Altherma EHS(X/H) täytetään vasta, kun kaikki asennustyöt
on saatu päätökseen seuraavassa järjestyksessä. 

4.9.1 Veden laadun tarkastus ja mittarin säätö
1 Noudata vesiliitäntään ja veden laatuun liittyviä ohjeita (katso

Luku 4.6).

2 Säädä mekaaninen painemittari (asennettu käyttöpaikalla
kohdassa Luku 4.6.1 annettujen ohjeiden mukaan tai tilapäisesti
täyttöletkulla): Kierrä mittarin lasia siten, että
minimipainemerkintä vastaa laitteiston korkeutta +2 m (1 m
vesipylväs vastaa 0,1 baaria).

4.9.2 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.

4.9.3 Varaajasäiliön täyttäminen
Katso Luku 7.2.1. 

4.9.4 Lämmityslaitteiston täyttäminen
Katso Luku 7.2.2.
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5 Käyttöönotto
VAROITUS

Epäasianmukaisesti käyttöönotettu Daikin Altherma
EHS(X/H) voi vaarantaa ihmisten terveyden ja hengen ja
sen toiminta voi olla puutteellista.

▪ Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen käyttöönoton saa
suorittaa vain kaasu- tai energiayhtiön valtuuttama ja
koulutettu lämmitysalan ammattilainen.

VARO

Epäasianmukaisesti käyttöönotettu Daikin Altherma
EHS(X/H) voi aiheuttaa esine- ja ympäristövahinkoja.

▪ Noudata veden laatuun liittyviä ohjeita kohdassa Luku
1.2.5.

▪ Laitteiston käytön aikana täytyy säännöllisin väliajoin
tarkastaa veden paine käyttöpaikalla asennetusta
painemittarista (vihreä alue) tai kysymällä ohjauksesta
(katso ohjauksen ohjeet). Tarvittaessa sitä voidaan
säätää vettä lisäämällä.

Laitteen epäasianmukainen käyttöönotto aiheuttaa valmistajan
takuun raukeamisen. Mikäli jää kysyttävää, ota yhteys tekniseen
asiakaspalveluumme.

5.1 Ensikäyttöönotto
Kun Daikin Altherma EHS(X/H) on pystytetty ja kaikki sen liitännät
on kytketty, ammattitaitoisen henkilöstön on mukautettava se
asennusympäristöön (konfiguraatio).

Konfiguroinnin jälkeen laitteisto on käyttövalmis ja omistaja voi tehdä
yksilöllisiä säätöjä.

Lämmitysasentajan on annettava omistajalle opastusta, laadittava
käyttöönottoprotokolla ja täytettävä käyttökäsikirja.

Valinnaisten lisävarusteiden kuten huonetermostaatin tai -
aurinkoenergialaitteiston asetukset on tehtävä kyseisessä
komponentissa.

5.1.1 Edellytykset
▪ Daikin Altherma EHS(X/H) 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 Luku 7.2.2).

▪ Varaajasäiliö on täytetty ylivuotoon asti (katso Luku 7.2.1).

▪ Valinnaiset lisävarusteet on asennettu ja liitetty.

▪ Lämmityslaitteiston säätöventtiilit ovat auki.

5.1.2 Laitteen käynnistäminen ja käyttöönotto

TIETOJA

Noudata ohjauksen RoCon+ HP käyttöohjetta.

TIETOJA

Kun varaajan lämpötila alittaa tietyt minimiarvot, Daikin
Altherma EHS(X/H) -laitteen turvallisuusasetukset estävät
lämpöpumpun käytön alhaisessa ulkolämpötilassa

- Ulkolämpötila < -2 °C, varaajan minimilämpötila = 30 °C

- Ulkolämpötila < 12 °C, varaajan minimilämpötila = 23 °C

Ilman varalämmitintä:

Varaajan vesi on lämmitettävä ulkoisella lämmittimellä
vaadittavaan minimilämpötilaan.

Varalämmittimen kanssa (EKBUxx):

Kun ulkolämpötila on < 12 °C ja varaajan lämpötila
< 35 °C, varalämmitin (EKBUxx) kytkeytyy automaattisesti
päälle ja lämmittää varaajan veden vähintään 35 °C:seen.

▪ Jotta lämmittäminen varalämmittimellä nopeutuu, aseta
tilapäisesti parametriin [Ulkoisen lämmönlähteen
konfiguraatio] = "1" ja parametriin [Ulk. teho lämminvesi]
varalämmittimen maksimiarvo [→ Päävalikko
→ Asetukset → Ulk. lähde].

▪ Valitse valikosta "Käyttäjä" parametri [1x Hot Water] ja
kytke se päälle. Kuumennuksen jälkeen kytke parametri
jälleen pois päältä [→ Päävalikko → Käyttäjä → Lataa
1x].

5.1.3 Hydrauliikan ilmanpoisto
▪ Varmista, että automaattisen ilmanpoistoventtiilin (pos. A) kansi

on auki.

Kuva 5-1 Automaattinen ilmanpoistin

▪ Kiinnitä manuaaliseen ilmanpoistoventtiiliin (pos. B) letku ja ohjaa
se pois laitteesta. Pidä venttiiliä auki, kunnes ulos tulee vettä.

▪ Kiinnitä toiseen manuaaliseen ilmanpoistoventtiiliin (pos. C) letku
ja pidä sitä auki, kunnes ulos tulee vettä.

▪ Aktivoi ilmanpoistotoiminto (katso käyttöohje RoCon+ HP).

Ilmanpoistotoiminnon aktivoimisella RoCon+ HP -ohjaus käynnistää
kiinteästi määritellyn ohjelman, johon kuuluu lämmityksen
integroidun kiertopumpun start-stop-käyttö ja Daikin Altherma
EHS(X/H)-laitteeseen integroitujen 3-tie-vaihtoventtiilien erilaisia
asentoja.

Järjestelmässä oleva ilma pääsee ilmanpoistotoiminnon aikana
poistumaan automaattisen ilmanpoistoventtiilin kautta ja Daikin
Altherma EHS(X/H)-laitteeseen liitetyn hydrauliikkakierron ilma
poistetaan.
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TIETOJA

Tämän toiminnon aktivoiminen ei korvaa lämmityskierron
oikeaa ilmanpoistoa.

Ennen kuin toiminto aktivoidaan, lämmityskierto on
täytettävä kokonaan.

▪ Tarkista veden paine ja lisää tarvittaessa vettä (katso Luku 7.2.2).

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

▪ ilma on poistunut kokonaan.

▪ veden paine on riittävä.

Kuva 5-2 Manuaaliset ilmanpoistoventtiilit

5.1.4 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.

▪ Sulje kaikkien liitettyjen lämmönjakopiirin venttiilit ja toimilaitteet.

▪ Aseta Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteen ohjauksessa toimintatila
"Lämmitys" [→ Päävalikko → Toimintatila].

▪ Lue informaatioparametri [Actual flow rate] [→ Päävalikko → Info
→ Arvot].

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

TIETOJA

Daikin Altherma EHS(X/H) valvoo jatkuvasti sisäisen
lämmönkehitinpiirin virtausta. Aktiivisesta toimintatilasta
riippuen vaaditaan erilaiset vähimmäisvirtausarvot:

Toimintatila "Heating": 480 l/h

Toimintatila "Jäähdytys": 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.

5.1.5 Lattiaohjelman parametrin asettaminen
(vain tarvittaessa)

Lattiaohjelman aikana menoveden lämpötilaa ohjataan esisäädetyn
lämpötilaprofiilin mukaan.

Lisätietoja lattiaohjelmasta, sen aktivoinnista ja kulusta löydät
ohjauksen käyttöohjeesta.

Lattiaohjelman päätyttyä RoCon+ HP -ohjaus toimii edelleen sitä
ennen säädetyssä toimintatilassa. Jos konfiguraatiota ei ole tehty
aikaisemmin, täytyy lopuksi suorittaa vielä seuraavat jälkityöt.

1 Liitännässä ilman huoneyksikköä EHS157034:
– Säädä lämmityksen ominaiskäyrä tai haluttu menoveden

lämpötila.

2 Liitännässä huoneyksikön EHS157034 kanssa:
– Aktivoi huoneyksikkö.
– Säädä lämmityksen ominaiskäyrä tai haluttu menoveden

lämpötila. Aktivoi mahd. parametri [Room Influence]
[→ Päävalikko → Konfiguraatio → Lämmitys] ja säädä
huoneen lämpötila.

5.2 Uudelleenkäyttöönotto

5.2.1 Edellytykset

VARO

Käyttöönotto pakkasella voi aiheuttaa vaurioita koko
lämmityslaitteistossa.

▪ Lämpötilan ollessa alle 0 °C käyttöönoton saa tehdä
vain, jos lämmityslaitteistossa ja varaajasäiliössä veden
lämpötila on varmasti vähintään 5 °C.

▪ Suosittelemme, ettei laitetta oteta käyttöön kovalla
pakkasella.

▪ Daikin Altherma EHS(X/H) 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 Luku 7.2.2).

▪ Varaajasäiliö on täytetty ylivuotoon asti (katso Luku 7.2.1).
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5.2.2 Käyttöönotto

TIETOJA

Kun varaajan lämpötila alittaa tietyt minimiarvot, Daikin
Altherma EHS(X/H) -laitteen turvallisuusasetukset estävät
lämpöpumpun käytön alhaisessa ulkolämpötilassa

- Ulkolämpötila < -2 °C, varaajan minimilämpötila = 30 °C

- Ulkolämpötila < 12 °C, varaajan minimilämpötila = 23 °C

Ilman varalämmitintä:

Varaajan vesi on lämmitettävä ulkoisella lämmittimellä
vaadittavaan minimilämpötilaan.

Varalämmittimen kanssa (EKBUxx):

Kun ulkolämpötila on < 12 °C ja varaajan lämpötila
< 35 °C, varalämmitin (EKBUxx) kytkeytyy automaattisesti
päälle ja lämmittää varaajan veden vähintään 35 °C:seen.

▪ Jotta lämmittäminen varalämmittimellä nopeutuu, aseta
tilapäisesti parametriin [Ulkoisen lämmönlähteen
konfiguraatio] = "1" ja parametriin [Ulk. teho lämminvesi]
varalämmittimen maksimiarvo [→ Päävalikko
→ Asetukset → Ulk. lähde].

▪ Valitse valikosta "Käyttäjä" parametri [1x Hot Water] ja
kytke se päälle. Kuumennuksen jälkeen kytke parametri
jälleen pois päältä [→ Päävalikko → Käyttäjä → Lataa
1x].

1 Tarkista kylmävesiliitäntä ja tarvittaessa täytä juomaveden
lämmönvaihdin.

2 Kytke Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen virransyöttö päälle.

3 Odota käynnistysvaiheen ajan.

4 Käynnistysvaiheen päätyttyä poista lämmityslaitteistosta ilma
lämmitystilassa, tarkista laitteiston paine ja säädä tarvittaessa
(maks. 3 bar, katso Luku 7.2.2).

5 Tee silmämääräinen tiiviystarkastus kaikille talossa oleville
liitoskohdille. Tiivistä ilmenneet vuodot ammattitaitoisesti.

6 Säädä ohjaus haluttuun toimintatilaan.

7 Jos järjestelmään on liitetty -aurinkolämpölaitteisto, ota se
käyttöön toimitukseen sisältyvien ohjeiden mukaisesti. Kun -
aurinkolämpölaitteisto on kytketty pois päältä, tarkasta
puskurivaraajan täyttötaso uudelleen.
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6 Hydrauliikan liittäminen
VAARA: PALAMISEN VAARA

Aurinkovaraajan lämpötila voi olla korkea.
Lämminvesiasennuksessa on varmistettava riittävä
suojaus palovammoilta (esim. automaattinen lämpimän
veden sekoitinlaite). 

Painovoimakierron aiheuttaman lämpöhävikin välttämiseksi
laitteet voidaan varustaa valinnaisilla muovisilla
kiertojarruilla. Ne soveltuvat enintään 95 °C:een
käyttölämpötilaan ja ne voidaan asentaa kaikkiin
varaajapuolen lämmönvaihdinliitäntöihin (paitsi
korkeapaineisen aurinkolämpövaraajan
lämmönvaihtimeen).

Korkeapaineisen aurinkolämpövaraajan
lämmönvaihtimeen liitettäviin komponentteihin on
asennettava soveltuvat kiertojarrut käyttöpaikalla.

6.1 Hydraulinen järjestelmäliitäntä
TIETOJA

Esitettävä laitteistokaavio on esimerkin omainen eikä se
missään tapauksessa korvaa laitteiston huolellista
suunnittelua. Muita kaavioita löydät kotisivuiltamme.

Pos Merkitys
1 Kylmän veden jakeluverkko
2 Lämpimän veden jakeluverkko
3 Lämmityksen menovesi
4 Lämmityksen paluuvesi
5 Sekoituspiiri
7 Vastaventtiili, takaiskuventtiili
7a Kiertojarrut
8 Aurinkolämpöpiiri
9 Kaasujohto
10 Nestejohto
3UV DHW 3‑tie-jakoventtiili (lämminvesi/lämmitys)
3UVB1 3‑tie-sekoitusventtiili (lämmitys/sisäinen kattilapiiri)
EKBUxx Varalämmitin
BV Ylivirtausventtiili
C Kylmäainekompressori
CW Kylmä vesi
DHW Lämminvesi
DSR1

Korkeapaineisen aurinkolämpövaraajan säädin 
E Paisuntaventtiili
H 1, H 2 … H m Lämmityspiirit
MAG Kalvopaisunta-astia
MIX 3-tie-sekoitin ja käyttömoottori
MK1 Sekoitinryhmä ja suurtehopumppu
MK2 Sekoitinryhmä ja suurtehopumppu (PWM-säädelty)
P Suurtehopumppu
P K Kattilapiirin pumppu
P Mi Sekoituspiirin pumppu
P S Aurinkopiirin käyttöpumppu 
RDS2

Paineasema 
RoCon+ HP -ohjausDaikin Altherma EHS(X/H)
PWT Levylämmönvaihdin
SAS1 Lietteenerotin ja magneettierotin
SK Aurinkokeräin
SV Ylipainevaroventtiilii
t AU Ulkolämpötila-anturi
t DHW Varaajan lämpötila-anturi
t Mi Sekoituspiirin menoveden lämpötila-anturi
TK Solaris keräimen lämpötila-anturi
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Pos Merkitys
TR Solaris paluuvirtauksen lämpötila-anturi
TS Solaris varaajan lämpötila-anturi
TV Solaris menovirtauksen lämpötila-anturi
V Puhallin (höyrystin)
VS Suoja palovammoilta VTA32

Taul. 6-1

RoCon+ HP

Altherma EHS(X/H)

EKBUxx

EHS157068

Kuva 6-1 Hydrauliikkakaavio (Biv-tyypit) korkeapaineisella lämmönvaraajalla
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7 Tarkastus ja huolto

7.1 Yleistä tarkastuksista ja huollosta
Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteen säännöllinen tarkastus ja huolto
pienentävät energiankulutusta ja varmistavat laitteen pitkän
käyttöiän ja häiriöttömän toiminnan. 

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.

TIETOJA

Anna valtuutetun ja pätevän lämmitysalan
ammattihenkilöstön tarkastaa ja huoltaa laite kerran
vuodessa, mieluiten ennen lämmityskauden alkua. Näin
voidaan estää häiriöiden esiintyminen lämmityskauden
aikana.

Tarkastus- ja huoltotoimenpiteiden säännöllisen
suorittamisen varmistamiseksi suosittelemme tarkastus- ja
huoltosopimuksen solmimista.

Lakisääteiset vaatimukset
F-kaasuasetuksen (EY) nro 842/2006 artiklan 3, joka korvattiin
01.01.2015 uuden asetuksen (EU) 517/2014 artiklalla 3 ja 4, mukaan
laitteiston haltijoiden (tai omistajien) on suoritettava kiinteästi
asennettujen kylmälaitteiden huolto ja vuototarkastukset
säännöllisesti ja korjattava mahdolliset vuodot välittömästi.

Kaikki kylmäainekiertoon liittyvät asennus-, huolto- ja korjaustyöt on
kirjattava esim. käyttöohjekirjaan.

Lämpöpumppujärjestelmiemme haltijalle aiheutuvat tästä seuraavat
velvollisuudet:

TIETOJA

Euroopan Unionissa voimassa olevat lakisääteiset väliajat
koskevat lämpöpumppuja, joissa kylmäaineen
kokonaistäyttömäärä on 3 kg ja 01.01.2017 alkaen 5 CO2-
ekvivalenttitonnia.

Tästä huolimatta suosittelemme huoltosopimuksen
solmimista. Siihen sisältyy suoritettujen töiden kirjaaminen
käyttöohjekirjaan takuuoikeuden säilymistä varten myös
laitteistoille, joissa ei ole lakisääteistä velvollisuutta
vuototarkastusten suorittamiseen.

▪ Jos laitteiston kylmäaineen kokonaistäyttömäärä on 3 kg – 30 kg
tai ilmatiiviisti suljetuissa laitteissa vähintään 6 kg ja 01.01.2017
alkaen kokonaistäyttömäärä on 5-50 CO2-ekvivalenttitonnia tai
ilmatiiviisti suljetuissa laitteistoissa 10 CO2-ekvivalenttitonnia:

▪ Tarkastukset on suoritettava pätevän henkilöstön toimesta
korkeintaan 12 kuukauden välein ja kirjattava suoritetut työt
muistiin voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kirjanpito on
säilytettävä vähintään 5 vuotta.

TIETOJA

Päteviä ovat henkilöt, joilla on kiinteästi asennettuihin
kylmälaitteistoihin (lämpöpumppuihin) ja
ilmastointilaitteisiin liittyviä työtehtäviä varten tarvittava F-
kaasuasetuksen (EY) nro 303/2008 mukainen, Euroopan
alueella voimassa oleva pätevyystodistus.

▪ Kylmäaineen kokonaistäyttömäärä enintään 3 kg: luokan
II pätevyystodistus

▪ Kylmäaineen kokonaistäyttömäärä yli 3 kg: luokan I
pätevyystodistus

Vuosittain suoritettavat huoltotyöt

VAROITUS

Epäasianmukaisesti suoritetut Daikin Altherma EHS(X/H) -
laitteeseen ja siihen lisävarusteina liitettyihin
komponentteihin kohdistuvat toimenpiteet voivat vaarantaa
ihmisten hengen ja terveyden sekä heikentää näiden
rakenneosien toimintaa.

▪ Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteeseen liittyviä töitä
(esim. huolto tai kunnossapito) saavat suorittaa vain
henkilöt, joilla on näihin töihin 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.

VAROITUS

Kaasumainen kylmäaine on ilmaa raskaampaa. Sitä voi
kerääntyä kuiluihin tai huonosti tuuletettuihin tiloihin
suurina pitoisuuksina. Kaasumaisen kylmäaineen
hengittäminen suurina pitoisuuksina johtaa huimauksen ja
tukehtumisen tunteisiin. Jos kaasumainen kylmäaine
joutuu kosketuksiin avotulen tai kuumien esineiden kanssa,
voi syntyä hengenvaarallisia kaasuja.

▪ Huolehdi kylmäainekierron parissa työskennellessäsi
työpaikan hyvästä tuuletuksesta.

▪ Tyhjennä tarvittaessa kylmäainejärjestelmä täydellisesti
ennen työskentelyn aloittamista.

▪ Älä koskaan työskentele kylmäainekierron parissa
suljetuissa tiloissa tai kuiluissa.

▪ Älä päästä kylmäainetta kosketuksiin avotulen, hiilloksen
tai kuumien esineiden kanssa.

▪ Älä koskaan päästä kylmäainetta poistumaan
ilmakehään (suurien pitoisuuksien muodostuminen).

▪ Tarkasta kylmäainejärjestelmän tiiviys sen jälkeen, kun
olet poistanut huoltoletkut täyttöliitännöistä. Vuotavista
kohdista saattaa poistua kylmäainetta.
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VAROITUS

Normaalissa ilmakehän paineessa ja normaaleissa
ympäristön lämpötiloissa nestemäinen kylmäaine
höyrystyy niin nopeasti, että sen joutuminen kosketuksiin
ihon tai silmien kanssa voi aiheuttaa kudoksen paleltumia
(sokeutumisen vaara).

▪ Käytä aina suojalaseja ja suojakäsineitä.

▪ Älä koskaan päästä kylmäainetta poistumaan
ilmakehään (suuri paine ulostulokohdassa).

▪ Älä koskaan pidä liitäntöjä itseäsi kohden poistaessasi
huoltoletkuja täyttöliitännöistä. Kylmäaineen jäämiä
saattaa purkautua ulos.

VAROITUS

Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteen suojakannen alla voi
esiintyä jatkuvan käytön aikana enimmillään 90 °C:een
lämpötiloja. Käytön aikana lämpimän veden lämpötila voi
olla > 60 °C.

▪ Laitteen osien koskettaminen käytön aikana tai käytön
jälkeen voi aiheuttaa palovammoja.

▪ Huolto- ja kunnossapitotöiden aikana laitteesta valuva
vesi voi iholle joutuessaan aiheuttaa myös
palovammoja.

▪ Anna Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteen jäähtyä
riittävän kauan, ennen kuin aloitat huolto- ja
kunnossapitotyöt.

▪ Käytä suojakäsineitä.

VAROITUS

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 määräyksiä noudattaen.

▪ Töiden päätyttyä asenna laitteen suojukset ja
huoltoluukut heti takaisin.

1 Irrota suojus ja lämpöeristys (katso Luku 4.4.2).

2 Tarkista Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteen ja kaikkien
asennettujen lisävarustekomponenttien toiminta tarkastamalla
lämpötilanäyttö ja kytkentätilat eri toimintatiloissa.

3 Jos tyypin DrainBack aurinkolämpölaitteisto on asennettu ja
käytössä, se täytyy kytkeä pois päältä ja tyhjentää keräimet.

4 Jos Daikin Altherma EHS(X/H) -laitetta käytetään
kaksivalenssisessa vaihtoehtoisessa järjestelmässä, on kaikki
lämmönkehittimet kytkettävä pois päältä ja kaksivalenssinen
ohjaus poistettava käytöstä.

5 Tarkista Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteen yleinen tila
silmämääräisesti.

6 Tarkista varaajasäiliön täyttömäärä silmämääräisesti
(täyttömäärän näyttö).

▪ Täytä tarvittaessa lisää vettä (Luku 7.2.1), määritä täyttömäärän
vajauksen syy ja korjaa se.

7 Ylivuotosuojan, poistoletkun ja kannessa olevan poistoletkun
tiiviys, esteetön virtaus ja pudotus on tarkastettava.

▪ Ylivuotosuoja ja poistoletku on tarvittaessa puhdistettava ja
asennettava uudelleen, ja vialliset osat on vaihdettava.

TIETOJA

Daikin Altherma EHS(X/H) tarvitsee rakenteensa ansiosta
erittäin vähän huoltoa. Korroosionsuojavarusteet (esim.
suoja-anodit) eivät ole tarpeellisia. Tämän ansiosta suoja-
anodien vaihdon tai varaajan sisäpuolen puhdistuksen
kaltaisia huoltotöitä ei tarvitse suorittaa.

8 Ylivuotosuojan ja poistoletkun tiiviys, esteetön virtaus ja pudotus
on tarkastettava.

▪ Ylivuotosuoja ja poistoletku on tarvittaessa puhdistettava ja
asennettava uudelleen, ja vialliset osat on vaihdettava.

9 Tarkista kaikki sähkökomponentit, liitännät ja johtimet.

▪ Vaurioituneet osat on kunnostettava tai vaihdettava.

TIETOJA

Jos lisävarusteena saatavan varalämmittimen
liitäntäjohdossa on vikaa, koko varalämmitin on
vaihdettava.

Liitäntäjohtoa ei voi vaihtaa erikseen.

10 Tarkista kylmävesiliitännän veden paine (< 6 bar)

▪ Tarvittaessa asenna tai säädä paineenalennin.

11 Tarkista järjestelmän veden paine Daikin Altherma EHS(X/H)-
laitteen ohjauksesta RoCon+ HP.

▪ Täytä tarvittaessa lisää vettä lämmitysjärjestelmään, kunnes
painenäyttö on sallitulla alueella (katso Luku 7.2.2).

12 Tarkista ja puhdista suodatin/lietteenerotin.

13 Tarkista vähimmäisvirtaus (katso Luku 5.1.4).

14 Puhdista Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteen muovipinta
pehmeillä liinoilla ja miedolla puhdistusliuoksella. Voimakkaita
liuottimia sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää, sillä ne
voivat vahingoittaa muovipintaa.

15 Kiinnitä suojus jälleen (katso Luku 4.4.2).

16 Huolla ulkoyksikkö ja muut Daikin Altherma EHS(X/H) -
laitteeseen liitetyt lämmityskomponentit niihin kuuluvien
asennus- ja käyttöohjeiden mukaisesti.

17 Täytä Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteen mukana toimitettuun
käyttöohjekirjaan sisältyvä huoltotodistus.

7.2 Tarkastukset ja huoltotyöt
Suojakennen ja varaajasäiliön puhdistus
▪ Puhdista helppohoitoinen muovi vain pehmeillä liinoilla ja miedolla

puhdistusliuoksella.

▪ Voimakkaita liuottimia sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää,
sillä ne voivat vahingoittaa muovipintaa.

7.2.1 Varaajasäiliön täyttäminen, veden
lisääminen

VARO

Jos varaajasäiliö täytetään liian suurella paineella tai liian
suurella virtausnopeudella, Daikin Altherma EHS(X/H) voi
vaurioitua.

▪ Käytä täyttämiseen veden painetta < 6 bar ja
virtausnopeutta < 15 l/min.
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TIETOJA

Kun varaajan lämpötila alittaa tietyt minimiarvot, Daikin
Altherma EHS(X/H) -laitteen turvallisuusasetukset estävät
lämpöpumpun käytön alhaisessa ulkolämpötilassa

- Ulkolämpötila < -2 °C, varaajan minimilämpötila = 30 °C

- Ulkolämpötila < 12 °C, varaajan minimilämpötila = 23 °C

Ilman varalämmitintä:

Varaajan vesi on lämmitettävä ulkoisella lämmittimellä
vaadittavaan minimilämpötilaan.

Varalämmittimen kanssa (EKBUxx):

Kun ulkolämpötila on < 12 °C ja varaajan lämpötila
< 35 °C, varalämmitin (EKBUxx) kytkeytyy automaattisesti
päälle ja lämmittää varaajan veden vähintään 35 °C:seen.

▪ Jotta lämmittäminen varalämmittimellä nopeutuu, aseta
tilapäisesti parametriin [Ulkoisen lämmönlähteen
konfiguraatio] = "1" ja parametriin [Ulk. teho lämminvesi]
varalämmittimen maksimiarvo [→ Päävalikko
→ Asetukset → Ulk. lähde].

▪ Valitse valikosta "Käyttäjä" parametri [1x Hot Water] ja
kytke se päälle. Kuumennuksen jälkeen kytke parametri
jälleen pois päältä [→ Päävalikko → Käyttäjä → Lataa
1x].

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

menovirtauksen liitäntään" (Kuva 7-1, pos. 1).

2 Täytä Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen varaajasäiliötä,
kunnes ylivuotoliitännästä (Kuva 7-1, pos. 23) tulee vettä.

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

Asennettu  aurinkojärjestelmä
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 Daikin Altherma EHS(X/H) -laitteen varaajasäiliötä,
kunnes ylivuotoliitännästä (Kuva 7-1, pos. 23) tulee vettä.

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

Kuva 7-1 Puskurivaraajan täyttö - ilman -
aurinkolämpöjärjestelmää

Pos Nimitys
1

 Aurinkolämpö - menovirtaus
23 Ylivuotosuoja

Taul. 7-1

7.2.2 Lämmityslaitteiston täyttäminen, veden
lisääminen

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

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

▪ Kytke Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen virta pois
päältä ennen täyttöä.

▪ Ensitäytön jälkeen, ennen kuin kytket Daikin Altherma
EHS(X/H)-laitteen virransyötön päälle, tarkista, ovatko
kaikki sähköosat ja liitännät kuivia.

VAROITUS

Juomaveden likaantuminen vaarantaa terveyden.

▪ Lämmityslaitteistoa täyttäessäsi estä lämmitysveden
virtaaminen takaisin juomavesijohtoon.
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TIETOJA

Noudata vesiliitäntään (katso Luku 4.6) ja veden laatuun
liittyviä ohjeita (katso ).

1 Liitä täyttöletku (Kuva 7-2, pos. 1) ja takaiskuventtiili (1/2") sekä
(käyttöpaikalla oleva) ulkoinen painemittari täyttö- ja
tyhjennyshanaan (Kuva 7-2, pos. 2) 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 (Kuva 7-2, pos. 4).

4 Avaa täyttö- ja tyhjennyshana (Kuva 7-2, pos. 2) 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 (Kuva 7-2, pos. 4). Täyttö- ja tyhjennyshanan on
oltava auki, jotta veden paine voidaan lukea ulkoisesta
mittarista.

8 Kytke Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen virta päälle.

9 Valitse ohjauksen RoCon+ HP valikossa "Toimintatila"
vaihtoehto "Lämmitys" [→ Päävalikko → Toimintatila].
– Daikin Altherma EHS(X/H) toimii käynnistysvaiheen jälkeen

lämmitystilassa.

10 Tarkkaile veden painetta jatkuvasti lämmitystilan aikana
ulkoisesta mittarista ja tarvittaessa lisää vettä täyttö- ja
tyhjennyshanan kautta (Kuva 7-2, pos. 2).

11 Poista koko lämmityslaitteistosta ilma kohdassa Luku
5.1.3 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 (Kuva 7-2,
pos. 2) kautta.

13 Poista täyttöletku (Kuva 7-2, pos. 1) ja takaiskuventtiili täyttö- ja
tyhjennyshanasta (Kuva 7-2, pos. 2).

Kuva 7-2 Lämmityskierron täyttäminen

Pos Nimitys
1 Täyttöletku
2 Täyttö- ja tyhjennyshana
3 Kuulahana
4 Vesihana
5.1 Venttiilin käyttölaite
5.2 Käyttölaitteen lukituksen avauspainike
6 Automaattinen ilmanpoistin
3UVB1,
3UV DHW

3-tie-vaihtoventtiili

Taul. 7-2 Selitykset kuvaan Kuva 7-2
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8 Virheet ja häiriöt
VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

Staattinen sähkövaraus voi aiheuttaa jännitteen
läpilyöntejä, jotka voivat rikkoa elektroniikkakomponentteja.

▪ Varmista potentiaalintasaus ennen kuin kosket
kytkentäpiirilevyyn.

8.1 Virheen tunnistaminen, häiriön
korjaus

Daikin Altherma EHS(X/H):n elektroniikka

▪ ilmaisee virheen näytön punaisella taustavalolla ja

▪ näyttää näytössä virhekoodin.

Integroidu virhemuisti tallentaa enintään 15 viimeksi tullutta
virheilmoitusta.

Toimintatilasta riippuen virheilmoitukset toimitetaan edelleen myös
muihin järjestelmään liitettyyn huoneyksiköihin tai
huonetermostaatteihin.

Häiriöiden korjaus: virhekoodi E90XX
1 RoConPlus-ohjaus: resetoi virhe (katso ohjauksen käyttöohje).

2 Jos virhe näkyy pian uudestaan: etsi virheen syy ja korjaa se.

Häiriöiden korjaus: muut virhekoodit
1 Etsi virheen syy ja korjaa se.

8.2 Katsaus mahdollisiin häiriöihin
Häiriö Mahdollinen syy Mahdollinen korjaus

Laitteisto ei toimi
(näyttöruutu pimeä,
RoCon BM2C:n käytön
LED ei pala)

Verkkojännite puuttuu ▪ Kytke laitteiston ulkoinen pääkytkin päälle.

▪ Kytke laitteiston sulake (sulakkeet) päälle.

▪ Vaihda laitteiston sulake (sulakkeet).

Kytkentäaikaohjelmat
eivät toimi tai
ohjelmoidut
kytkeytymisajat
suoritetaan väärään
ajankohtaan.

Päiväys ja kellonaika on asetettu väärin. ▪ Aseta päiväys.

▪ Aseta kellonaika.

▪ Tarkista viikonpäivien ja kytkentäaikojen kohdennukset.
On valittu väärä toimintatila. ▪ Aseta toimintatila "Automatic 1" tai "Automatic 2".

Kytkeytymisajan aikana käyttäjä on tehnyt
manuaalisen asetuksen (esim. muuttanut
ohjelämpötilaa tai toimintatilaa).

1 Valitse valikko "Toimintatila" [→ Päävalikko → Toimintatila].
2 Valitse oikea toimintatila.

Ohjaus ei reagoi
syötettyihin tietoihin.

Ohjauksen käyttöjärjestelmä on kaatunut. ▪ Suorita ohjaukselle RESET. Katkaise laitteiston virransyöttö
vähintään 10 s ajaksi ja kytke se sitten uudelleen päälle.

Käyttötiedot eivät
päivity

Ohjauksen käyttöjärjestelmä on kaatunut. ▪ Suorita ohjaukselle RESET. Katkaise laitteiston virransyöttö
vähintään 10 s ajaksi ja kytke se sitten uudelleen päälle.

Lämmitys ei lämpene Lämmitystilan pyyntö kytketty pois päältä (esim.
kytkentäaikaohjelma on pudotusvaiheessa,
ulkolämpötila liian korkea, valinnaisen
varalämmittimen (EKBUxx) parametrit asetettu
väärin, lämpimän veden pyyntö aktiivnen)

▪ Tarkasta toimintatilan asetus.

▪ Tarkasta pyyntöparametrit.

▪ Tarkasta päiväyksen, kellonajan ja viikonpäivän asetukset
ohjauksesta.

Kylmäainekompressori ei toimi. ▪ Varalämmitin asennettu (EKBUxx):

▪ Tarkista, lämmittääkö varalämmitin paluulämpötilan vähintään
15 °C:seen (jos paluulämpötila on alhainen, lämpöpumppu
käyttää ensin varalämmitintä vähimmäispaluulämpötilan
saavuttamiseksi).

▪ Tarkista varalämmittimen sähkönsyöttö (EKBUxx).

▪ Varalämmittimen (EKBUxx) lämpösuojakytkin (STB) on
lauennut. Vapauta.

Laitteisto on toimintatilassa "Jäähdytys". ▪ Vaihda toimintatilaksi "Lämmitys".

Matalan kuormituksen tariffia käyttävän liitännän ja
sähköliitäntöjen asetukset eivät sovi yhteen.

▪ HT/NT-toiminto on aktiivinen ja parametri [HT/NT] on asetettu
väärin.

▪ Myös muut konfiguraatiot ovat mahdollisia, mutta niiden täytyy
vastata käyttöpaikalla käytettävissä olevaa matalan
kuormituksen tariffiliitäntää.

▪ Parametri [SMART GRID] on aktiivinen ja liitännät väärin
asetettu.

Sähkölaitos on lähettänyt korkean kuormituksen
tariffisignaalin.

▪ Odota toista matalan kuormituksen tariffisignaali, joka kytkee
virransyötön uudelleen päälle.
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Häiriö Mahdollinen syy Mahdollinen korjaus
Lämmitys ei lämpene
riittävästi

Veden läpivirtaus liian alhainen. ▪ Tarkista, onko kaikki vesikierron sulkuventtiilit avattu
kokonaan.

▪ Tarkista, onko vedensuodatin likainen.

▪ Tarkista, onko paisuntasäiliö viallinen.

▪ Poista ilma kokonaan lämmityslaitteistosta ja laitteen
sisäisestä kiertopumpusta.

▪ Tarkasta ohjauksesta (valikko "Info"), onko veden paine
riittävä (> 0,5 bar), tarvittaessa lisää lämmitykseen vettä.

▪ Tarkista, onko vesikierron vastus liian suuri pumpulle (katso
Luku 10).

Ohjearvoalueet liian alhaiset. Kohta [→ Päävalikko → Konfiguraatio → Lämmitys]:

▪ Nosta parametrin [Heat-Slope] arvoa.

▪ Nosta parametrin [HZU max. temperature] arvoa.

▪ Nosta parametrin [Max. inflow temperature] arvoa.
Menoveden lämpötilasäätö sään mukaan aktiivinen. ▪ Tarkista parametrit [Lämmitysraja lämmitystilassa], [Heat-

Slope] kohdassa [→ Päävalikko → Konfiguraatio
→ Lämmitys].

Valinnainen varalämmitin (EKBUxx) tai
vaihtoehtoinen lisälämmitin ei ole kytkeytynyt.

▪ Tarkista varalämmittimen sähkönsyöttö (EKBUxx).

▪ Varalämmittimen (EKBUxx) lämpösuojakytkin (STB) on
lauennut. Vapauta.

▪ Tarkista parametrit [Ulkoisen lämmönlähteen konfiguraatio] ja
[Ulk. teho taso 1] ja [Ulk. teho taso 2] [→ Päävalikko
→ Asetukset → Ulk. lähde].

Lämmityslaitteiston vesimäärä liian vähäinen ▪ Tarkista paisunta-astian esipaine ja tarkista veden paine, lisää
tarvittaessa lämmitysvettä ja säädä esipaine uudelleen (katso
Luku 7.2.2).

Veden kuumennus vaatii liikaa lämpöpumpun tehoa. ▪ Tarkista parametrin [Ulkoisen lämmönlähteen konfiguraatio]
asetukset [→ Päävalikko → Asetukset → Ulk. lähde].

▪ Tarkista parametrin [Ulk. teho lämminvesi] asetukset
[→ Päävalikko → Asetukset → Ulk. lähde].

Lämminvesi ei lämpene Veden kuumennus kytketty pois päältä (esim.
kytkentäaikaohjelma on pudotusvaiheessa, veden
kuumennuksen parametrit väärin asetettu).

▪ Tarkasta toimintatilan asetus.

▪ Tarkasta pyyntöparametrit.

Varaajan latauslämpötila liian alhainen. ▪ Korota lämpimän veden ohjelämpötilaa.

Vedenottomäärä liian suuri. ▪ Vähennä vedenottomäärää, rajoita virtausta.

Lämpöpumpun teho liian vähäinen. ▪ Tarkista, esiintyykö huonelämmityksen ja veden
kuumennuksen kytkentäajoissa päällekkäisyyksiä.

Lämmityslaitteiston vesimäärä liian vähäinen. ▪ Tarkista paisunta-astian esipaine ja tarkista veden paine, lisää
tarvittaessa lämmitysvettä ja säädä esipaine uudelleen.

Valinnainen varalämmitin (EKBUxx) tai
vaihtoehtoinen lisälämmitin ei ole kytkeytynyt.

▪ Tarkista varalämmittimen sähkönsyöttö (EKBUxx).

▪ Varalämmittimen (EKBUxx) lämpösuojakytkin (STB) on
lauennut. Vapauta.

▪ Tarkista parametrit [Ulkoisen lämmönlähteen konfiguraatio] ja
[Ulk. teho taso 1] ja [Ulk. teho taso 2] [→ Päävalikko
→ Asetukset → Ulk. lähde].
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Häiriö Mahdollinen syy Mahdollinen korjaus
Huonejäähdytys ei
jäähdytä

Veden läpivirtaus liian alhainen. ▪ Tarkista, onko kaikki vesikierron sulkuventtiilit avattu
kokonaan.

▪ Tarkista, onko vedensuodatin likainen.

▪ Tarkista, onko paisuntasäiliö viallinen.

▪ Poista ilma kokonaan lämmityslaitteistosta ja laitteen
sisäisestä kiertopumpusta.

▪ Tarkista ohjauksesta [→ Päävalikko → Info → Yleiskatsaus
→ Pjärj], onko veden paine riittävä (> 0,5 bar), tarvittaessa
lisää lämmitykseen vettä.

▪ Tarkista, onko vesikierron vastus liian suuri pumpulle (katso
Luku 10).

"Jäähdytys" kytketty pois päältä (esim.
huonetermostaatti pyytää tilaa "Jäähdytys", mutta
kytkentäaikaohjelma on pudotusvaiheessa,
ulkolämpötila on liian alhainen).

▪ Tarkasta toimintatilan asetus.

▪ Tarkasta pyyntöparametrit.

▪ Tarkasta päiväyksen, kellonajan ja viikonpäivän asetukset
ohjauksesta.

Kylmäainekompressori ei toimi. ▪ Varalämmitin asennettu (EKBUxx):

▪ Tarkista, lämmittääkö varalämmitin paluulämpötilan vähintään
15 °C:seen (jos paluulämpötila on alhainen, lämpöpumppu
käyttää ensin varalämmitintä vähimmäispaluulämpötilan
saavuttamiseksi).

▪ Tarkista varalämmittimen sähkönsyöttö (EKBUxx).

▪ Varalämmittimen (EKBUxx) lämpösuojakytkin (STB) on
lauennut. Vapauta.

Laitteisto on toimintatilassa "Lämmitys". ▪ Vaihda toimintatilaksi "Jäähdytys".

Ulkolämpötila < 4 °C ▪ Lämpöpumppu on kytkeytynyt automaattisesti toimintatilaan
"Lämmitys", jotta pakkassuojaus voidaan taata lämpötilan
mahdollisesti laskiessa. Huoneen jäähdytys ei mahdollista.

Huonejäähdytyksen
teho on liian alhainen

Veden läpivirtaus liian alhainen. ▪ Tarkista, onko kaikki vesikierron sulkuventtiilit avattu
kokonaan.

▪ Tarkista, onko vedensuodatin likainen.

▪ Tarkista, onko paisuntasäiliö viallinen.

▪ Poista ilma kokonaan lämmityslaitteistosta ja laitteen
sisäisestä kiertopumpusta.

▪ Tarkista ohjauksesta [→ Päävalikko → Info → Yleiskatsaus
→ Pjärj], onko veden paine riittävä (> 0,5 bar), tarvittaessa
lisää lämmitykseen vettä.

▪ Tarkista, onko vesikierron vastus liian suuri pumpulle.
Lämmityslaitteiston vesimäärä liian vähäinen. ▪ Tarkista paisunta-astian esipaine ja tarkista veden paine, lisää

tarvittaessa lämmitysvettä ja säädä esipaine uudelleen.
Kylmäaineen määrä lämmityslaitteistossa liian
alhainen tai liian korkea.

▪ Selvitä kylmäainekierron liian alhaisen tai liian korkean
kylmäainemäärän syy.

▪ Jos kylmäaineen määrä on liian alhainen, tarkista
kylmäainekierron tiiviys, korjaa se ja lisää kylmäainetta.

▪ Jos kylmäaineen määrä on liian korkea, kierrätä kylmäaine
ja täytä laitteisto uudelleen oikealla määrällä.



8 Virheet ja häiriöt

Asennus- ja huolto-ohjeet

44
Daikin Altherma EHS(X/H)

Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444058_00 – 07/2018 – FI

Häiriö Mahdollinen syy Mahdollinen korjaus
Laitteen sisäinen
kiertopumppu tuottaa
liian voimakkaita
käyntiääniä

Vesikierrossa ilmaa. ▪ Poista ilma kokonaan lämmityslaitteistosta ja laitteen
sisäisestä kiertopumpusta.

Tärinän aiheuttamaa melua. ▪ Tarkista, onko Daikin Altherma EHS(X/H), sen osat ja
suojukset kiinnitetty oikein.

Laakerivaurioita laitteen sisäisessä kiertopumpussa ▪ Vaihda laitteen sisäinen kiertopumppu.

Veden paine pumpun tuloliitännässä liian alhainen. ▪ Tarkista ohjauksesta [→ Päävalikko → Info → Yleiskatsaus],
onko veden paine riittävä (> 0,5 bar).

▪ Tarkista, toimiiko painemittari asianmukaisesti (ulkoisen
painemittarin liitäntä).

▪ Tarkista paisunta-astian esipaine ja tarkista veden paine, lisää
tarvittaessa lämmitysvettä ja säädä esipaine uudelleen.

Ylipaineen varoventtiili
vuotaa tai on jatkuvasti
auki.

Paisunta-astia on viallinen. ▪ Vaihda paisunta-astia.

Lämmityslaitteiston veden paine on liian korkea. ▪ Tarkista ohjauksesta [→ Päävalikko → Info → Yleiskatsaus],
onko veden paine alle ilmoitetun maksimipaineen.
Tarvittaessa valuta vettä pois, kunnes paine on sallitulla
keskialueella.

Ylipaineen varoventtiili on jumiutunut. ▪ Tarkista ylipaineen varoventtiili ja vaihda se tarvittaessa.

▪ Kierrä ylipaineen varoventtiilin punaista nuppia
vastapäivään. Jos siitä kuuluu ääntä, ylipaineen varoventtiili
on vaihdettava.

Taul. 8-1 Mahdolliset häiriöt

8.3 Virhekoodit
Koodi Osa / nimitys Virhe Virheen mahdollinen korjaus
E75 Menoveden lämpötila-anturi

tV, BH

Menoveden lämpötila-anturin virhe Menoveden lämpötila-anturi viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
E76 Varaajan lämpötila-anturi

tDHW1

Varaajan lämpötila-anturi Varaajan lämpötila-anturi tDHW1 tai liitäntäjohto
viallinen tai ei kytketty.

▪ Tarkista, vaihda.

▪ Tarkista asetus [Hot water sensor].
E81 Kytkentäpiirilevy RoCon

BM2C
Kommunikaatiovirhe Vika parametrien tallennuksessa EEPROMille.

▪ Ota yhteyttä -huoltoon.
E88 Kytkentäpiirilevy RoCon

BM2C
Vika parametrien tallennuksessa ulkoiseen flash-
muistiin.

▪ Ota yhteyttä -huoltoon.
E91 Liitetyt CAN-moduulit Jonkin CAN-moduulin väylätunnus on olemassa

kaksi kertaa, aseta yksiselitteinen tietoväyläosoite.
E128 Paluuveden lämpötila-anturi

tR1

Paluuveden lämpötila-anturin virhe Paluuveden lämpötila-anturi tR1 läpivirtausanturissa
FLS tai liitäntäjohto viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
E129 Paineanturi DS Paineanturin virhe Paineanturi DS viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
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Koodi Osa / nimitys Virhe Virheen mahdollinen korjaus
E198 Läpivirtausanturi FLS,

3-tie-vaihtoventtiili 3UVB1

Virtauksen mittaus ei johdonmukainen Vika ilmenee, kun 3-tie-vaihtoventtiili 3UVB1 on
ohitusasennossa, laitteen sisäinen kiertopumppu
käy, mutta mitattu tilavuusvirta on liian alhainen.

Vaadittava vähimmäisvirtaus:

▪ Toimintatila "Lämmitys": 600 l/h

▪ Toimintatila "Jäähdytys": 840 l/h

▪ Automaattinen sulatustoiminto () aktiivinen:
1020 l/h

▪ Ilmaa lämmityslaitteistossa.

▪ Poista ilma.

▪ Laitteen sisäinen kiertopumppu ei toimi.

▪ Tarkista sähköliitäntä ja ohjauksen asetukset.
Jos kiertopumppu on viallinen, vaihda se.

▪ Läpivirtausanturi FLS likainen, tukossa.

▪ Tarkista, puhdista.

▪ Läpivirtausanturi FLS viallinen.

▪ 3-tie-vaihtoventtiilin 3UVB1 käyttölaite viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
E200 Sähkökomponentit Kommunikaatiovirhe Häiriö Rocon BM2C:n ja kytkentäpiirilevyn A1P

välisessä kommunikaatiossa.

▪ Johdot tai liitännät, huono kontakti.

▪ Tarkista, vaihda
E8005 Paineanturi DS Lämmityslaitteiston veden paine liian alhainen Veden paine on alittanut sallitun minimiarvon.

▪ Lämmityslaitteistossa on liian vähän vettä.

▪ Tarkista lämmityslaitteiston vuodot, lisää vettä.

▪ Paineanturi DS viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
E8100 Sähkökomponentit Kommunikaatio Alustus epäonnistunut lämpöpumpun käynnistyksen

jälkeen.

Kytkentäpiirilevy A1P viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
E9000 Sisäinen tilapäinen ilmoitus Ei merkitystä laitteiston käyttötarkoituksen

mukaisessa käytössä.
E9001 Paluuveden lämpötila-anturi

tR2

Paluuvesianturin virhe Anturi tai liitäntäjohto viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
E9002 Menoveden lämpötila-anturi

tV1 tai tV, BH

Menovesianturin virhe Anturi tai liitäntäjohto viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
E9003 Pakkassuojatoiminnon

virhe
Levylämmönvaihdin (PWT) Mittausarvo tV1 < 0 °C

▪ Levylämmönvaihtimen pakkassuojatoiminto ei
toimi veden alhaisen virtauksen vuoksi. Katso
virhekoodi E9004 / 7H.

▪ Levylämmönvaihtimen pakkassuojatoiminto ei
toimi laitteistosta puuttuvan kylmäaineen vuoksi.
Katso virhekoodi E9015 / E4.
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Koodi Osa / nimitys Virhe Virheen mahdollinen korjaus
E9004 Läpivirtausanturi FLS Läpivirtauksen virhe Veden virtaus liian vähäistä tai puuttuu kokonaan.

Vaadittava vähimmäisläpivirtaus: katso Luku 5

Tarkista seuraavat seikat:

▪ Kaikkien vesikierron sulkuventtiilien täytyy olla
täysin avattuja.

▪ Valinnaiset vedensuodattimet eivät saa olla
likaantuneita.

▪ Lämmityslaitteiston täytyy toimia käyttöalueensa
rajoissa.

▪ Ilman täytyy olla kokonaan poistettu
lämmityslaitteistosta ja laitteen sisäisestä
kiertopumpusta.

▪ Tarkista ohjauksesta, onko veden paine riittävä
(> 0,5 bar). [→ Päävalikko →  Info →
Yleiskatsaus →  Pjärj]

▪ Tarkista 3-tie-vaihtoventtiilin 3UVB1 toiminta:
vertaa 3UVB1:n todellista asentoa näytettyyn
asentoon [→ Päävalikko → Info → Yleiskatsaus
→ BPV].

▪ Esiintyykö tämä vika sulatuskäytössä
huonelämmityksen toimintatilassa tai veden
kuumennuksessa? Jos käytössä on valinnainen
varalämmitin: tarkista sen virransyöttö ja
sulakkeet.

▪ Tarkista sulakkeet (pumpun sulake (FU1)
kytkentäpiirilevyllä A1P ja piirilevyn sulake (F1)
kytkentäpiirilevyllä RoCon BM2C).

▪ Tarkista läpivirtausanturin FLS likaantuneisuus ja
toiminta, tarv. puhdista, vaihda.

▪ Levylämmönvaihtimen pakkasvaurio
(ulkoyksikkö)

E9005 Menoveden lämpötila-anturi
tV, BH

Menoveden lämpötila tV, BH > 75 °C Varalämmittimen menoveden lämpötila (tV, BH) on
liian korkea.

▪ Menoveden lämpötila-anturi toimittaa vääriä
arvoja. Lämpötila-anturi tai liitäntäjohto viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.

▪ Kontaktiongelma A1PBrücke -silta X3A:ssa.

E9006 Menoveden lämpötila-anturi
tV, BH

Menoveden lämpötila tV, BH > 65 °C

E9007 Kytkentäpiirilevy A1P Piirilevy IG viallinen Häiriö lämpöpumpun ulkoyksikön ja sisäyksikön
välisessä kommunikaatiossa.

▪ Sähkömagneettiset vaikutukset.

▪ Suorita reset.

▪ Kytkentäpiirilevy A1P viallinen.

▪ Vaihda kytkentäpiirilevy A1P.
E9008 Lämpötila-anturi (nestepuoli

kylmäaine) tL2

Kylmäaineen lämpötila sallitun alueen ulkopuolella Ei lämmön luovuttamista levylämmönvaihtimeen.

▪ Tarkista läpivirtaus.

▪ Jos läpivirtaus on kunnossa, vaihda kylmäaineen
lämpötila-anturi.

E9009 Lisävaruste:
varalämmittimen STB
(EKBUxx)

STB-virhe Varalämmittimen (EKBUxx) lämpösuojakytkin (STB)
on lauennut.

▪ Tarkista lämpösuojakytkimen (STB) asento ja
vapauta se.

E9010 Silta piirilevyllä A1P Liittimen "X21A" silta puuttuu piirilevyllä A1P.

▪ Liitä silta.
E9011 Läpivirtausanturi FLS Virtausanturi Läpivirtausanturi FLS viallinen.

▪ Vaihda läpivirtausanturi FLS.
E9012 Menoveden lämpötila-anturi

tV1 tai tV, BH

Menovesianturin virhe Mittausarvo sallitun arvoalueen ulkopuolella. Anturi
tai liitäntäjohto viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
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Koodi Osa / nimitys Virhe Virheen mahdollinen korjaus
E9013 Lämpöpumpun ulkoyksikön

pääpiirilevy
Piirilevy AG viallinen ▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön pääpiirilevy viallinen.

▪ Puhallinmoottori viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
E9014 Kylmäainejärjestelmän

korkeapainekytkin S1PH
Kylmäaineen P korkea Kylmäainejärjestelmän paine liian korkea.

▪ Korkeapainekytkin S1PH tai puhallinmoottori
viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.

▪ Johtojen kontakti huono.

▪ Lämmityslaitteiston läpivirtaus liian alhainen.

▪ Täytetyn kylmäaineen määrä liian suuri.

▪ Tarkista, vaihda.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön huoltoventtiilit eivät
auki.

▪ Avaa huoltoventtiilit.
E9015 Lämpöpumpun ulkoyksikön

paineanturi S1NPH
Kylmäaineen P alhainen Kylmäainejärjestelmän paine liian alhainen.

▪ Kylmäaineen määrä liian pieni.

▪ Tarkista, korjaa syy, lisää kylmäainetta.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön paineanturi S1NPH
viallinen.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön
lamellilämmönvaihtimen lämpötila-anturi R4T
viallinen.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön magneettiventtiili ei
aukea.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön pääpiirilevy viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
E9016 Kylmäainekompressorin

elektroninen
ylikuormitussuoja

Kompressorin kuormitussuoja Kylmäainekompressorin ylikuormitussuoja on
lauennut. Kylmäainepiirissä liian suuri paine-ero
korkea- ja matalapainepuolella (> 26 bar).

▪ Kylmäainekompressori viallinen.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön invertteripiirilevy
viallinen.

▪ Kylmäainekompressorin / invertteripiirilevyn
johdot, huono kontakti.

▪ Täytetyn kylmäaineen määrä liian suuri.

▪ Tarkista, vaihda.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön huoltoventtiilit eivät
auki.

▪ Avaa huoltoventtiilit.
E9017 Lämpöpumpun ulkoyksikön

puhallinmoottori
Puhallin jumiutunut ▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön puhallin jumiutunut.

▪ Tarkista puhaltimen likaantuneisuus tai
jumiutuminen, tarv. puhdista ja palauta
liikkuvuus.

▪ Puhallinmoottori viallinen.

▪ Puhallinmoottorin johdot, huono kontakti.

▪ Puhallinmoottorin ylijännite.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön sulake viallinen.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön invertteripiirilevy
viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
E9018 Elektroninen

paisuntaventtiili
Paisuntaventtiili Lämpöpumpun ulkoyksikön elektroninen

paisuntaventtiili on viallinen, vaihda.
E9019 Varaajan lämpötila-anturi

tDHW2

Lämminveden lämpötila > 85 °C Varaajan lämpötila-anturi t DHW antaa lämpötila-
arvon > 85 °C.

Anturi tai liitäntäjohto viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
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Koodi Osa / nimitys Virhe Virheen mahdollinen korjaus
E9020 Lämpöpumpun ulkoyksikön

kylmäainekompressorin
ulostulopuolen lämpötila-
anturi (kaasuanturi) R2T
liian korkea

Thöyrystin korkea ▪ Kylmäainekompressorin ulostulopuolen lämpötila-
anturi R2T tai liitäntäjohto viallinen.

▪ Kylmäainekompressori viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.

E9021 Lämpöpumpun ulkoyksikön
korkeapainekytkin S1PH

HPS-järjestelmä ▪ Korkeapainekytkin S1PH viallinen.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön pääpiirilevy viallinen.

▪ Johdot, huono kontakti.

▪ Tarkista, vaihda.
E9022 Lämpöpumpun ulkoyksikön

ulkolämpötila-anturi R1T
Ulkolämpötila-anturin virhe Anturi tai liitäntäjohto viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
E9023 Varaajan lämpötila-anturi

tDHW1 tai tDHW2

Lämminvesianturin virhe

E9024 Lämpöpumpun ulkoyksikön
paineanturi S1NPH

Paineanturi

E9025 Lämpöpumpun ulkoyksikön
ulostulopuolen lämpötila-
anturi R2T

Paluuvesianturin virhe

E9026 Lämpöpumpun ulkoyksikön
imupuolen lämpötila-anturi
R3T

Imuputken anturin virhe

E9027 Lämpöpumpun ulkoyksikön
lamellilämmönvaihtimen
lämpötila-anturi R5T

Aircoil-anturi Defrost

E9028 Lämpöpumpun ulkoyksikön
lamellilämmönvaihtimen
lämpötila-anturi R4T

(vain 1116 kW:n
laitteistoissa)

Aircoil-anturi lämp.

E9029 Lämpöpumpun ulkoyksikön
nestepuolen lämpötila-
anturi R6T

Kylmäanturin AG virhe
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Koodi Osa / nimitys Virhe Virheen mahdollinen korjaus
E9030 Lämpöpumpun ulkoyksikön

invertteripiirilevyn lämpötila-
anturi R10T

(vain 1116 kW:n
laitteistoissa)

Sähköinen vika Lämpöpumpun ulkoyksikön ylilämpötila.

▪ Erittäin korkea ulkolämpötila.

▪ Invertteripiirilevyn jäähdytys ei riittävä.

▪ Ilman imu likaantunut / jumiutunut.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön invertteripiirilevy
viallinen.

▪ Invertteripiirilevyn lämpötila-anturi viallinen,
pistoliitäntä X111A ei ole kunnossa.

▪ Tarkista, korjaa syy, vaihda.

▪ Ota tarvittaessa yhteys -huoltoon.
E9031 Sähkökomponenttien

ylijännitevirhe
Virheen <15x ilmaantuessa Daikin Altherma EHS(X/
H) -laitteen toimintaturvallisuus on edelleen taattu.

▪ Satunnainen ilmoitus laitteen jatkuvan
omavalvonnan aikana.

▪ Erityisiä toimenpiteitä ei tarvita.

Virhe 15x aiheuttaa lukkiutumisen ja sillä voi olla
jokin seuraavista syistä:

▪ Verkon tämänhetkinen ylijännite.

▪ Kylmäainekompressori jumiutunut tai viallinen.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön invertteripiirilevy
viallinen.

▪ Johdot, huono kontakti.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön huoltoventtiilit eivät
auki.

▪ Tarkista, korjaa syy, vaihda.

▪ Ota tarvittaessa yhteys -huoltoon.
E9032 Sähkökomponentit ▪ Kylmäainekompressori viallinen.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön invertteripiirilevy
viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.

▪ Ota tarvittaessa yhteys -huoltoon.
E9033 ▪ Kylmäainekompressori jumiutunut tai viallinen.

▪ Liian korkea paine-ero korkea- ja matalapaineen
puolella ennen kylmäainekompressorin
käynnistämistä.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön huoltoventtiilit eivät
auki.

▪ Tarkista, korjaa syy, vaihda.

▪ Ota tarvittaessa yhteys -huoltoon.
E9034 Kommunikaatiovirhe, häiriö lämpöpumpun

ulkoyksikön sisäisessä kommunikaatiossa.

▪ Sähkömagneettiset vaikutukset.

▪ Suorita reset.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön pääpiirilevy viallinen.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön invertteripiirilevy
viallinen.

▪ Puhallinmoottori viallinen.

▪ Johdot, huono kontakti.

▪ Tarkista, korjaa syy, vaihda.

▪ Ota tarvittaessa yhteys -huoltoon.
E9035 Lämpöpumpun ulkoyksikön

invertteripiirilevy
Piirilevy AG viallinen Verkkoliitännästä ei saada syöttöjännitettä.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön invertteripiirilevy
viallinen.

▪ Tarkista, korjaa syy, vaihda.

▪ Ota tarvittaessa yhteys -huoltoon.
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Koodi Osa / nimitys Virhe Virheen mahdollinen korjaus
E9036 Lämpöpumpun ulkoyksikön

invertteripiirilevyn lämpötila-
anturi R10T

(vain 1116 kW:n
laitteistoissa)

Sähköinen vika Lämpöpumpun ulkoyksikön ylilämpötila

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön invertteripiirilevy
viallinen.

▪ Invertteripiirilevyn lämpötila-anturi viallinen,
pistoliitäntä X111A ei ole kunnossa.

▪ Tarkista, korjaa syy, vaihda.

▪ Ota tarvittaessa yhteys -huoltoon.
E9037 Tehonsäätö Lämpöpumpun ulkoyksikön tehonsäätö virheellinen ▪ Ota yhteyttä -huoltoon.
E9038 Lämpöpumpun ulkoyksikön

anturit ja
parametriasetukset

Kylmäainevuoto Kylmäainehävikki.

▪ Kylmäaineen määrä liian pieni. Katso virhekoodi
E9015 / E4.

▪ Kylmäainejohdon tukos tai vuoto.

▪ Tarkista, korjaa syy, lisää kylmäainetta.
E9039 Ali-/ylijännite Verkkojännite sallitun alueen ulkopuolella

▪ Satunnainen virhe sähkökatkon jälkeen.

▪ Virheen korjaus ei tarpeen.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön invertteripiirilevy
viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.

▪ Ota tarvittaessa yhteys -huoltoon.
E9041 Tiedonsiirtovirhe Sähkökomponentit Häiriö lämpöpumpun ulkoyksikön ja sisäyksikön

välisessä kommunikaatiossa.

▪ Johdot tai liitännät, huono kontakti.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikköä ei liitetty.

▪ Kytkentäpiirilevy A1P viallinen.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön pääpiirilevy viallinen.

▪ Tarkista, vaihda.
E9042 Häiriö kytkentäpiirilevyn A1P ja Rocon BM2C:n

välisessä kommunikaatiossa.

▪ Katso virhekoodi E200.
E9043 Häiriö lämpöpumpun ulkoyksikön pääpiirilevyn ja

invertteripiirilevyn välisessä kommunikaatiossa.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön pääpiirilevy viallinen.

▪ Lämpöpumpun ulkoyksikön invertteripiirilevy
viallinen.

▪ Johdot, huono kontakti.

▪ Tarkista, korjaa syy, vaihda.
E9044 Kytkentäpiirilevyn A1P konfiguraatio ei sovi

lämpöpumpun ulkoyksikköön

▪ Vaihda kytkentäpiirilevy A1P.

▪ Ota tarvittaessa yhteys -huoltoon.
E9045 Ohjelmisto Lämminveden lämmitysaika Lämminvesi kuumenee > 6 tuntia

▪ Tarkista kuumennusvastus.

▪ Tarkista, vastaako virransyöttö määräyksiä.
Tarkista taajuuden vaihtelut.

▪ Tarkista piirilevyjen sulakkeet.

▪ Tarkista lämpimän veden kulutus (mahd. liian
suuri).

▪ Tarkista asennuspaikan lämminvesihana.

▪ Tarkista, että ohjelmisto ja hydrauliikan piirilevyn
EEPROM sopivat yhteen.
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Koodi Osa / nimitys Virhe Virheen mahdollinen korjaus
E9046 Ohjelmisto Kompressorin käynnistyminen Järjestelmä havaitsee 16 kertaa 5 min aikana, että

virran aaltomuoto ei ole normaali

▪ Tarkista, vastaako virransyöttö määräyksiä.
Tarkista taajuuden vaihtelut.

▪ Tarkista kompressori.

▪ Tarkista kompressorin liitäntä ja johdot.

▪ Tarkista paisuntaventtiilin toiminta (nesteen
paluuvirtaus).

▪ Tarkista kylmäaineen täyttömäärä ja mahdolliset
vuodot.

▪ Tarkista virransyötön katkaisun ja palauttamisen
jälkeen, esiintyykö virhe myös, kun kompressori
ei ole käytössä: tarkista paisuntaventtiili.

E9047 Ohjelmisto Ylijännite Järjestelmä havaitsee 16 kertaa 5 min aikana
kompressorin ylivirran > 20 A, joka kestää
> 2,5 sekuntia

▪ Tarkista kompressori.

▪ Tarkista kompressorin liitäntä ja johdot.

▪ Tarkista paisuntaventtiilin toiminta (nesteen
paluuvirtaus).

▪ Tarkista kylmäaineen täyttömäärä ja mahdolliset
vuodot.

▪ Tarkista tehotransistori.

▪ Tarkista ulkoinvertteripiirilevy.

▪ Tarkista, vilkkuuko virran LED säännöllisin välein.

▪ Tarkista, onko asennettu oikea varaosa.

▪ Tarkista, saako ulkopääpiirilevy virtaa.

▪ Tarkista, vastaako virransyöttö määräyksiä.
Tarkista taajuuden vaihtelut.

E9048 4-tie-venttiili 4-tie-venttiili 5 min käytön jälkeen on voimassa seuraava tila
10 min ajan:

Lämmitys: Kondensaattorin lämpötila miinus
ulostulopuolen veden lämpötila < -10 °C

▪ Tarkista ulostulevan veden termistori
lämmönvaihtimessa.

▪ Tarkista kylmäaineen nestepuolen termistori.

▪ Tarkista, vilkkuuko virran LED säännöllisin välein.

▪ Tarkista, onko asennettu oikea varaosa.

▪ Tarkista, saako ulkopääpiirilevy virtaa.

▪ Tarkista 4-tie-venttiilin kela/johdinsarja.

▪ Tarkista 4-tie-venttiilin runko.

▪ Tarkista kylmäaineen puute. Suorita
tiiviystarkastus.

▪ Tarkista kylmäaineen laatu.

▪ Tarkista sulkuventtiilit.

▪ Tarkista, saako hydrauliikan piirilevy jännitettä.
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Koodi Osa / nimitys Virhe Virheen mahdollinen korjaus
E9049 Höyrystimen lämpötila-

anturi
Jäähdytyksen korkea paine Lämpötila-anturin lamellilämmönvaihtimessa

mittaama lämpötila nousee yli 60 °C:een

▪ Tarkista, vastaako asennustila määräyksiä.

▪ Tarkista puhallin.

▪ Tarkista puhallinmoottorin liitäntä ja johdot.

▪ Tarkista paisuntaventiili.

▪ Tarkista ulkoinvertteripiirilevy.

▪ Tarkista, vilkkuuko virran LED säännöllisin välein.

▪ Tarkista, onko asennettu oikea varaosa.

▪ Tarkista, saako ulkopääpiirilevy virtaa.

▪ Tarkista sulkuventtiilit.

▪ Tarkista lämmönvaihdin.

▪ Tarkista lamellilämmönvaihtimen lämpötila-anturi.

▪ Tarkista kylmäaineen laatu.
E9050 Ohjelmisto Jännite-/virta-anturi Virransyöttöolosuhteissa on havaittu häiriö ennen

kompressorin käynnistymistä tai heti sen jälkeen

▪ Tarkista kompressori.

▪ Tarkista kompressorin liitäntä ja johdot.

▪ Tarkista paisuntaventtiilin toiminta (nesteen
paluuvirtaus).

▪ Tarkista kylmäaineen täyttömäärä ja mahdolliset
vuodot.

▪ Tarkista ulkoinvertteripiirilevy.

▪ Tarkista, vilkkuuko virran LED säännöllisin välein.

▪ Tarkista, onko asennettu oikea varaosa.

▪ Tarkista, saako ulkopääpiirilevy virtaa.
E9052 Ohjelmisto Kompressorijärjestelmä Kompressorin käyttötaajuus alle 55 Hz, jännite alle

0,1 V ja tulovirta alle 0,5 A

▪ Tarkista kompressori.

▪ Tarkista kompressorin liitäntä ja johdot.

▪ Tarkista paisuntaventtiilin toiminta (nesteen
paluuvirtaus).

▪ Tarkista kylmäaineen täyttömäärä ja mahdolliset
vuodot.

▪ Tarkista, vastaako virransyöttö määräyksiä.
Tarkista taajuuden vaihtelut.

▪ Tarkista ulkoinvertteripiirilevy.

▪ Tarkista, vilkkuuko virran LED säännöllisin välein.

▪ Tarkista, onko asennettu oikea varaosa.
E9053 Paineanturi Kylmäaineen paineanturi Paineanturi tunnistaa 3 minuutin ajan epänormaalin

arvon (> 4,5 MPa tai < -0,05 MPa)

▪ Tarkista paineanturi.

▪ Tarkista, vilkkuuko virran LED säännöllisin välein.

▪ Tarkista, onko asennettu oikea varaosa.

▪ Tarkista, saako ulkopääpiirilevy virtaa.

E9054

E9055 Huonelämpötila-anturi
(llisävaruste)

Lämpötila-anturin virhe Anturi tai liitäntäjohto viallinen

▪ Tarkista, vaihda
E9056 Ulkolämpötila-anturi

(lisävaruste)
Lämpötila-anturin virhe Anturi tai liitäntäjohto viallinen

▪ Tarkista, vaihda
E9057 Kylmäainepiirin ylipaine; poiskytkentä

korkeapainekytkimellä
Ota yhteys huoltoliikkeeseen

E9058 Ulkolaitteen ohjauskotelo Lämpötilavirhe Ota yhteys huoltoliikkeeseen
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Koodi Osa / nimitys Virhe Virheen mahdollinen korjaus
E9059 Ulkolaitteen invertteri Lämpötilavirhe Ota yhteys huoltoliikkeeseen
E9060 Ohjelmisto Lattiaohjelma ei ole päättynyt oikein ▪ Tarkista lattiaohjelma

▪ Käynnistä ohjelma tarvittaessa uudelleen
W8006 Paineanturi DS Varoitus painehävikistä Varoitus: suurin sallittu painehävikki ylittynyt.

Lämmityslaitteistossa on liian vähän vettä.

▪ Tarkista lämmityslaitteiston vuodot, lisää vettä.
W8007 Lämmityslaitteiston veden paine liian korkea Varoitus: veden paine on ylittänyt sallitun

maksimiarvon.

▪ Kalvopaisunta-astia viallinen tai on asetettu väärä
esipaine.

▪ Tarkista, vaihda.

▪ Parametrin [Maks. paine] asetus liian alhainen.

▪ Tarv. aseta parametri. Jos asetus on oikea,

▪ poista vettä, jotta laitteiston paine laskee.

Taul. 8-2 Virhekoodit

TIETOJA

Noudata lämpötila-anturin maksimaalista
kiristysvääntömomenttia (katso Luku 10.3).

Kuva 8-1 Lämpöpumpun kierron osat

Pos Nimitys Pos Nimitys
a Levylämmönvai

hdin
(kondensaattori)

n 4-tie-
vaihtoventtiili
(—> lämmitys,
····> jäähdytys)

b Puhallinmoottori o Invertteripiirilevy
c Lamellilämmönv

aihdin
(höyrystin)

R1T Ulkolämpötila-
anturi

d R2T Ulostulopuolen
lämpötila-anturi
(kylmäainekom
pressori)

E Suodatin R3T (2) Imupuolen
lämpötila-anturi
(kylmäainekom
pressori)

f Elektroninen
paisuntaventtiili

R4T (2) Lamellilämmönv
aihtimen tulon
lämpötila-anturi

Pos Nimitys Pos Nimitys
g Huoltoventtiili

(nestejohto)
R5T Lamellilämmönv

aihtimen
keskiosan
lämpötila-anturi

h Huoltoventtiili
jossa
huoltoliitäntä
(kaasujohto)

R6T (2) Nestejohdon
lämpötila-anturi
(tL2)

i Akku R10T (2) Invertteripiirilevy
n lämpötila-
anturi

k Kylmäainekomp
ressori

S1PH Korkeapainekyt
kin

Taul. 8-3

8.4 Hätäkäyttö
Jos elektronisessa ohjauksessa on virheellisiä asetuksia, voidaan
ylläpitää lämmitystä hätäkäyttötilassa aktivoimalla ohjauksen
erikoistoiminto "48h Emergency Operation" [→ Päävalikko → Virhe
→ 48h käyttö] (katso ohjauksen käyttöohje).

3-tieventtiilien ollessa kunnossa Daikin Altherma EHS(X/H) kytkeytyy
lämmitystilaan. Vaadittava menoveden lämpötila voidaan säätää
kiertopainikkeella.

(2) Vain 11-16 kW:n lämpöpumpun ulkoyksiköissä.
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9 Käytöstä poistaminen
VAARA: PALAMISEN VAARA

Avattaessa aurinkolämmön paluuvirtausliitäntä sekä
lämmitys- ja lämminvesiliitännät ulos valuva kuuma vesi
voi aiheuttaa palovammoja ja vesivahinkoja.

▪ Tyhjennä varaajasäiliö / lämmityslaitteisto valuvan veden
poistamiseen / keräämiseen sopivalla laitteella vain, jos
ne ovat jäähtyneet riittävän pitkään.

▪ Käytä soveltuvia suojavaatteita.

9.1 Tilapäinen käytöstä poistaminen
VARO

Käytöstä poistettu lämmityslaitteisto voi pakkasella jäätyä
ja vaurioitua.

▪ Tyhjennä käytöstä poistettu lämmityslaitteisto pakkasen
uhatessa.

▪ Jos lämmityslaitteistoa ei ole tyhjennetty, on pakkasen
uhatessa varmistettava sen virransaanti ja pidettävä
ulkoinen pääkytkin päällekytkettynä.

Jos Daikin Altherma EHS(X/H)-laitetta ei tarvita pitempään aikaan,
se voidaan poistaa käytöstä tilapäisesti.

Suosittelemme kuitenkin, että laitteistoa ei eroteta virransyötöstä
vaan asetetaan "Stand-by-tilaan" (katso ohjauksen käyttöohje).

Laitteisto on tällöin suojattu jäätymiseltä ja pumppujen ja venttiilien
suojatoiminnot ovat käytössä.

Jos virransyöttöä ei voi varmistaa pakkasen uhatessa,

▪ Daikin Altherma EHS(X/H) tulee tyhjentää täydellisesti
vesipuolelta tai

▪ kytketylle lämmityslaitteistolle ja lämminvesivaraajalle on
suoritettava soveltuvat pakkassuojatoimenpiteet (esim. tyhjennys).

TIETOJA

Jos jäätymisvaara uhkaa vain muutamana päivänä
kaasun- ja virransyötön ollessa epävarmaa, voidaan Daikin
Altherma EHS(X/H)-laitteen vesipuolen tyhjentämisestä
luopua erinomaisen lämpöeristyksen vuoksi, jos varaajan
lämpötilaa tarkkaillaan säännöllisesti eikä se laske alle
arvon + 3 °C.

Tällä tavoin ei kuitenkaan saada aikaan yhdistetyn
lämmönjakelujärjestelmän pakkassuojausta!

9.1.1 Varaajasäiliön tyhjentäminen
1 Kytke pääkytkin pois päältä ja estä laitteiston

uudelleenkytkeminen. 

2 Liitä poistoletku täyttöliitäntään (lisävaruste KFE BA) (Kuva
9-1, pos A) ja johda se vähintään lattian tasalla olevaan
tyhjennyskohtaan. 

TIETOJA

Jos täyttöliitäntää ei ole käytettävissä, voidaan sen sijaan
irrottaa liitäntäkappale (Kuva 9-1, pos. C) ylivuotosuojasta
(pos. B) ja käyttää sitä.

Tyhjennyksen jälkeen se on asennettava takaisin
paikoilleen, ennen kuin lämmityslaitteisto otetaan jälleen
käyttöön.

Kuva 9-1 Poistoletkun asennus; lisävaruste: ylivuotosuojan
liitoskappaleen irrottaminen

Pos Nimitys Pos Nimitys
A Täyttöliitäntä

(lisävaruste
KFE BA)

E Kierrekappale

B Ylivuotosuoja F Tulppa
C Ylivuotosuojan

letkun
liitoskappale

G Kulmaliitin

D Kiinnitin X Venttiiliosa

Taul. 9-1 Selitykset kohtiin Kuva 9-1 - Kuva 9-6

Ilman  aurinkolämpölaitteistoa
1 Irrota täyttö- ja tyhjennysliitännän peitekansi.

2 Käytettäessä täyttöliitäntää (lisävaruste KFE BA): 

Irrota peitekansi kahvasta ja kierrä kierrekappale (Kuva 9-2, pos. E)
irti varaajasäiliöstä.

Kuva 9-2 Kierrekappaleen irrottaminen

1 Työnnä täyttöliitäntä kierrekappaleeseen (Kuva 9-3, pos. E) ja
varmista kiinnittimellä (Kuva 9-3, pos. D).

2 Aseta täyttö- ja tyhjennysliitännän alle sopiva keruuastia.

3 Kierrä täyttö- ja tyhjennysliitännän kierrekappale (Kuva 9-4,
pos. E) irti ja poista tulppa (Kuva 9-4, pos. F). Kierrä)
täyttöliitäntä kierrekappaleineen takaisin täyttö- ja
tyhjennysliitäntään (Kuva 9-4) välittömästi.

VARO

Kun tulppa on irrotettu, juomavettä vuotaa runsaasti.

Täyttö- ja tyhjennysliitännässä ei ole venttiiliä eikä
vastaventtiiliä.
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Kuva 9-3 Täyttöliitännän kokoaminen

Kuva 9-4 Täyttöliitännän kiinnittäminen täyttö- ja
tyhjennysliitäntään

4 Avaa täyttöliitännän hana ja valuta varaajasäiliön vesi ulos.

Vain  aurinkolämpölaitteiston yhteydessä
1 Aseta kulmaliittimen venttiiliosa siten, että tulpan puoli on suljettu

(Kuva 9-6).

2 Aseta alle sopiva keruuastia ja poista tulppa kulmaliittimestä
(Kuva 9-6).

Kuva 9-5 Venttiiliosan sulkeminen, tulpan poistaminen
kulmaliittimestä

3 Työnnä täyttöliitäntä kulmaliittimeen ja varmista se kiinnikkeellä
(Kuva 9-6).

Kuva 9-6 Täyttöliitännän asennus kulmaliittimeen

4 Avaa täyttöliitännän hana.

5 Aseta kulmaliittimen venttiiliosa siten, että poistoletkun puoli
aukeaa (katso myös Kuva 9-5) ja tyhjennä vesi varaajasäiliöstä.

9.1.2 Lämmitys- ja lämminvesikierron
tyhjennys

1 Liitä poistoletku Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen täyttö- ja
tyhjennyshanaan.

2 Avaa Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen täyttö- ja
tyhjennyshana.

3 Tyhjennä lämmitys- ja lämminvesikierto.

4 Irrota lämmityksen meno- ja paluuvirtausliitännät sekä kylmän
veden tulo- ja lämpimän veden poistoliitännät Daikin Altherma
EHS(X/H)-laitteesta.

5 Yhdistä poistoletku lämmityksen meno- ja paluuvirtausliitäntään
sekä kylmän ja lämpimän veden tulo- ja poistoliitäntään siten,
että letkun pää on lähellä lattiaa.

6 Anna yksittäisten lämmönsiirtimien tyhjentyä vuoron perään
lappoperiaatteella.

9.2 Lopullinen käytöstä poistaminen ja
hävittäminen

VARO

Laitteistosta vuotava kylmäaine vahingoittaa ympäristöä
pitkäaikaisesti.

Jos erilaisia kylmäainelaatuja sekoitetaan keskenään,
seurauksena voi syntyä vaarallisia ja myrkyllisiä
kaasuseoksia. Jos vuotavaa kylmäainetta sekoittuu
öljyihin, seurauksena voi olla maaperän saastuminen.

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

▪ Kylmäaine tulee aina kierrättää ja näin erottaa öljyistä tai
muista lisäaineista.

▪ Kylmäainetta saa säilyttää vain kyseiselle
kylmäainelaadulle soveltuvissa painesäiliöissä.

▪ Kylmäaineet, öljyt ja lisäaineet tulee hävittää
asianmukaisesti ja käyttömaassa voimassaolevia
määräyksiä noudattaen.

Lopullista käytöstä poistamista varten Daikin Altherma EHS(X/H)

1 poistetaan käytöstä (katso Luku 9.1),

2 erotetaan kaikista sähkö-, kylmäaine- ja vesiliitännöistä,
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3 puretaan asennusohjeen mukaisesti mutta päinvastaisessa
järjestyksessä,

4 Hävitä asianmukaisesti.

Hävittämistä koskevia ohjeita
Daikin Altherma EHS(X/H) on valmistettu ympäristöystävällisesti.
Hävittämisen yhteydessä syntyy vain jätettä, jonka voi ohjata joko
uusiokäyttöön tai käytettäväksi lämmönlähteenä. Uusiokäyttöön
soveltuvat käytetyt materiaalit voidaan erottaa toisistaan
lajikohtaisesti.

Olemme luoneet Daikin Altherma EHS(X/H)-laitteen
ympäristöystävällisen rakenteen ansiosta edellytykset sen
ympäristöä vaalivalle jätehuollolle. Laitteen omistaja vastaa siitä,
että laitteen hävittäminen tapahtuu asianmukaisesti ja
käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti.
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10 Tekniset tiedot

10.1 Perustiedot
Tyyppi EHSH04P30D

EHSH08P30D

EHSX04P30D

EHSX08P30D

EHSHB04P30D

EHSHB08P30D

EHSXB04P30D

EHSXB08P30D

EHSH08P50D

EHSX04P50D

EHSX08P50D

EHSHB08P50D

EHSXB04P50D

EHSXB08P50D

Parametri Yksikkö
Mitat (K x L x S) cm 189,1 x 59,5 x 61,5 189,6 x 79 x 79
Tyhjäpaino kg 73 76 93 99

Vesikiertopumppu
Tyyppi — Grundfos UPM3K 25-75 CHBL
Kierroslukutehot — Portaaton (PWM)
Jännite V 230
Taajuus Hz 50
Kotelointiluokka — IP 44
Nimellisteho enintään W 58

Lämmönvaihdin (vesi/kylmäaine)
Tyyppi — Teräksinen levylämmönvaihdin
Lämpöeristys — EPP

Varaajasäiliö
Varaajan tilavuus yhteensä litraa 294 477
Varaajan veden maksimilämpötila °C 85
Valmiustilan vaatima teho 60 °C kWh/24h 1,5 1,7

Juomaveden lämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa 27,14 28,17 28,14
Juomaveden lämmönvaihtimen pinta-ala m2 5,6 5,8 5,9
Maks. käyttöpaine bar 6

Varaajan latauslämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa 12,4 11,92 12,08
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 2,53 2,42 12,46

Korkeapaineinen aurinkolämmönvaihdin (ruostumaton teräs 1.4404)
Lämmönvaihtimen tilavuus litraa — 3,9 — 10,18
Lämmönvaihtimen pinta-ala m2 — 0,74 — 1,687

Putkiliitännät
Kylmä ja lämmin vesi tuuma 1" ulkokierre
Lämmityksen meno- ja paluuvesi tuuma 1" sisäkierre

Aurinkoliitäntä 

tuuma 1" sisäkierre

Aurinkoliitäntä 

tuuma — 3/4‘‘ sisäkierre
+ 1" ulkokierre

— 3/4‘‘ sisäkierre
+ 1" ulkokierre

Kylmäainekierto
Kiertojen lukumäärä — 1
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Kylmäainekierron putkiliitännät
Lukumäärä — 2
Nestejohdon tyyppii — Kaulusliitos
Nestejohdon ulko-Ø tuuma 1/4" ulkokierre
Kaasujohdon tyyppi — Kaulusliitos
Kaasujohdon ulko-Ø tuuma 5/8" ulkokierre

Käyttöalue
Menoveden lämpötila huonelämmitys-, huonejäähdytystoiminto
lämmitys (min/maks)

°C 18 - 65

Menoveden lämpötila huonelämmitys-, huonejäähdytystoiminto
jäähdytys (min/maks)

°C 5 - 22

Veden kuumennus (EKBUxx) (min/maks) °C 25 - 80

Melutaso
Ääniteho dBA 39,1

Jännitteensyöttö
Vaiheet — 1
Jännite V 230
Jännitealue V Jännite ±10%
Taajuus Hz 50

Verkkoliitäntä (3)

Lämpöpumpun ulkoyksikkö — 3G
Valinnainen lisälämmitin (varalämmitin EKBUxx) — 3G (1-vaiheinen) / 5G (3-vaiheinen)

10.2 Ominaiskäyrät

10.2.1 Anturin ominaiskäyrät

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 - -

Taul. 10-15 Lämpötila-anturi

Kuva 10-1 Lämpötila-anturien ominaiskäyrä tDHW1, tV,BH

Pos Nimitys
RS Anturin vastus (NTC)
t Lämpötila
tDHW1 Varaajan lämpötila-anturi

Taul. 10-16 Selitykset Kuva 10-1

15

30

45

90

75

60

Kuva 10-2 Lämpötila-anturien ominaiskäyrä tR ,tV, tDHW2, tDC

Pos Nimitys
RS Anturin vastus (NTC)
t Lämpötila
tR Paluuveden lämpötila-anturi

Taul. 10-17 Selitykset Kuva 10-1

(3) Liitäntäjohdon yksittäisten johtimien määrä mukaan lukien suojajohdin. Yksittäisten johtojen poikkileikkaus riippuu
virtakuormituksesta, liitäntäjohdon pituudesta ja voimassa olevista lakisääteisistä määräyksistä.
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Kuva 10-3 Paineanturin ominaiskäyrä (DS)

Pos Nimitys
P Vedenpaine
U Jännite

Taul. 10-18 Selitykset Kuva 10-3

10.2.2 Pumpun ominaiskäyrät
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Kuva 10-4 Lämmitystä tukevalla lämmönsiirtimellä varustetun
sisäisen kiertopumpun jäännösnostokorkeus

Pos Nimitys
ΔPR Lämmityksen sisäisen kiertopumpun

jäännösnostokorkeus
mH Lämmityslaitteiston läpivirtaus

Taul. 10-19 Selitykset - Kuva 10-4

10.3 Kiristysmomentit

Osa Kierrekoko Kiristysm
omentti

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

(käsitiukk
uus)

Taul. 10-20 Kiristysmomentit

10.4 Minimaalinen lattiapinta ja
tuuletusaukot

VARO

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)
maksimaalisella täyttömäärällä (mmaks), joka asennustilassa
(Aroom) sallitaan, (katso ).

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

▪ Jos mc > mmaks: Jatka seuraavista vaiheista.

2 Vertaa minimaalista lattiapintaa (Amin) kohdasta asennustilan
(Aroom) ja viereisen huoneen (Aroom2) lattiapintaan.

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

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

3 Laske kylmäainemäärä (dm), joka ylittää arvon mmaks: dm = mc –
 mmaks

4 Laske minimaalinen tuuletusaukko (VAmin) asennustilan ja
viereisen huoneen luonnollista tuuletusta varten (katso ).

5 Laite voidaan asentaa, jos:
– asennustilan ja viereisen huoneen välissä on 2

tuuletusaukko (1 ylhäällä ja 1 alhaalla)
– Alempi aukko: Alemman aukon on täytettävä tuuletusaukolle

asetettavat minimivaatimukset (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 %
vaadittavasta tuuletusaukosta 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.

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

28 1,814
29 1,846
30 1,877
31 1,909

Taul. 10-21 Suurin sallittu kylmäaineen täyttömäärä huoneessa
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mc (kg) Minimaalinen lattiapinta Amin (m²)
1,84 28,81
1,86 29,44
1,88 30,08
1,90 30,72

Taul. 10-22 Sisäyksikön minimaalinen lattiapinta

mc mmaks dm=mc–mmaks

(kg)
Tuuletusaukon minimipinta

(cm2)
1,9 0,1 1,80 729
1,9 0.3 1,60 648
1,9 0.5 1,40 567

mc mmaks dm=mc–mmaks

(kg)
Tuuletusaukon minimipinta

(cm2)
1,9 0,7 1,20 486
1,9 0,9 1,00 418
1,9 1,1 0,80 370
1,9 1,3 0,60 301
1,9 1,5 0,40 216
1,9 1,7 0,20 115

Taul. 10-23 Tuuletusaukon minimipinta
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10.5 Sähköliitäntäkaavio
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Kuva 10-5 Sähköliitäntäkaavio
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Pos Nimitys Pos Nimitys
Lämpöpumpun ulkoyksikkö K1 Varalämmittimen rele 1

Lämpöpumpun sisäyksikkö K2 Varalämmittimen rele 2

3UVB1 3-tie-vaihtoventtiili (sisäinen lämmönkehitinpiiri) K3 Varalämmittimen rele 3
3UV DHW 3-tie-vaihtoventtiili (lämminvesi / lämmitys) X1 Varalämmittimen verkkoliitännän kytkentärima
A1P Kytkentäpiirilevy (lämpöpumpun perussäätö) X3 Pistokeliitäntä sisäinen johdotus J17 (RoCon BM2C)
X26A Pistokeliitäntä TRA1 (230 V) FLS Läpivirtausanturi
X31A Pistokeliitäntä TRA1 (12 V) HT/NT Matalan kuormituksen tariffia käyttävä liitäntä
X3A Pistokeliitäntä sisäinen johdotus (silta) P Lämmityksen kiertopumppu (laitteen sisäinen)
X4A Pistokeliitäntä läpivirtausanturille FLS ja tDHW2 PZ Kiertopumppu
X5A Pistokeliitäntä menoveden lämpötila-anturille tV PWM Pumppuliitäntä (PWM-signaali)
X6A Pistokeliitäntä menoveden lämpötila-anturille tV, BH RJ45 CAN Pistokeliitäntä (RoCon BM2C) sisäinen johdotus (RoCon+

B1)
X7A Pistokeliitäntä lämpötila-anturille (neste kylmäaine) tDC RoCon+

B1
Ohjauksen hallintalaite

X8A Pistokeliitäntä paluuveden lämpötila-anturille tR RoCon
BM2C

Kytkentäpiirilevy (ohjauksen perusmoduuli)

X16A Lämmityksen kiertopumpun pistokeliitäntä X16A Lämmityksen kiertopumpun P pistokeliitäntä
X18A Pistokeliitäntä J11 / RoCon BM2C J2 Pistokeliitäntä 3UVB1
X19A Pistokeliitäntä XAG1 + J10 / RoCon BM2C J3 Pistokeliitäntä AUX-kytkentäkontaktit ja cooling output

tilalähtö
X21A Pistokeliitäntä sisäinen johdotus (silta) J5 Pistokeliitäntä paineanturi
AUX Kytkentäkontaktien lähdöt (A-A1-A2) + (B-B1) J6 Pistokeliitäntä verkkojännite
EKBUxx Varalämmitin J8 Pistokeliitäntä EXT
DS Paineanturi Pistokeliitäntä EBA
EBA Kytkentäkontaktit ulkoiselle toimintapyynnölle Pistokeliitäntä Smart Grid kytkentäkontaktit EVU
EXT Kytkentäkontakti ulkoiselle toimintatilan vaihdolle Pistokeliitäntä ulkolämpötila-anturille tV,BH

F1 Sulake 250 V T 2 A (RoCon BM2C) Pistokeliitäntä varaajan lämpötila-anturille tDHW1

SG Kytkentäkontakti Smart Grid (älykäs verkkoliitäntä) Pistokeliitäntä HT/NT kytkentäkontakti EVU
TRA1 Muuntaja J10 Pistokeliitäntä sisäinen johdotus X19A
tA Ulkolämpötila-anturi J11 Pistokeliitäntä sisäinen johdotus X18A (A1P)
tDHW1 Varaajan lämpötila-anturi 1 (RoCon BM2C) J12 Pistokeliitäntä 3UV DHW
tDHW2 Varaajan lämpötila-anturi 2 (A1P) J13 Pistokeliitäntä järjestelmäväylä (esim. huoneyksikkö)
tR Paluuveden lämpötila-anturi 2 (A1P) J14 Pistokeliitäntä kiertopumppu PZ

tV1 Menoveden lämpötila-anturi 1 (A1P) J15 Pistokeliitäntä sisäinen johdotus (silta)
tV, BH Varalämmittimen menoveden lämpötila-anturi J16 Pistokeliitäntä huonetermostaatti (EKRTR / EKRTW)
EHS15706
8

Sekoitinmoduuli HT/NT Matalan kuormituksen tariffia käyttävä liitäntä

EHS15703
4

Huoneyksikkö XAG1 Lämpöpumpun ulkoyksikön pistokeliitäntä

cooling
output

Tilalähtö toimintatilalle "Jäähdytys"

(Lattialämmityksen ohjausliitäntä cooling output)

XBUH1 Pistokeliitäntä varalämmitin (EKBUxx)

RT Huonetermostaatti EKRTW X2M6 Liitäntäjohdon liitin HPc-VK-1
RT-E Langattoman huonetermostaatin vastaanotin (EKRTR) X2M7 Liitäntäjohdon liitin HPc-VK-1
RTX-EHS Kytkentäpiirilevy (varalämmitin) X11M Kytkentärima HP convector

Taul. 10-24 Liitäntä- ja kytkentäkaavioiden merkintöjen selitykset
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M
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