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Specifications in this manual are subject to change without notice in order that HITACHI 
may bring the latest innovations to their customers.

Whilst every effort is made to ensure that all specifications are correct, printing errors are 
beyond Hitachi’s control; Hitachi cannot be held responsible for these errors.



	ATTENTION:
This product shall not be mixed with general house waste at the end of its life and it shall be retired according to the 
appropriated local or national regulations in a environmentally correct way.
Due to the refrigerant, oil and other components contained in Air Conditioner, its dismantling must be done by a 
professional installer according to the applicable regulations.
Contact to the corresponding authorities for more information.

	ATENCIÓN:
Éste producto no se debe eliminar con la basura doméstica al final de su vida útil y se debe desechar de manera 
respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con los reglamentos locales o nacionales aplicables.
Debido al refrigerante, el aceite y otros componentes contenidos en el sistema de aire acondicionado, su desmontaje debe 
realizarlo un instalador profesional de acuerdo con la normativa aplicable.
Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades competentes.

	ACHTUNG:
Dass Ihr Produkt am Ende seiner Betriebsdauer nicht in den allgemeinen Hausmüll geworfen werden darf, sondern 
entsprechend den geltenden örtlichen und nationalen Bestimmungen auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss.
Aufgrund des Kältemittels, des Öls und anderer in der Klimaanlage enthaltener Komponenten muss die Demontage von 
einem Fachmann entsprechend den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit den entsprechenden Behörden in Verbindung.

	ATTENTION:
Ne doit pas être mélangé aux ordures ménagères ordinaires à la fin de sa vie utile et qu’il doit être éliminé conformément à 
la réglementation locale ou nationale, dans le plus strict respect de l’environnement.
En raison du frigorigène, de l’huile et des autres composants que le climatiseur contient, son démontage doit être réalisé 
par un installateur professionnel conformément aux réglementations en vigueur.

	ATTENZIONE:
Indicazioni per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC e Dlgs 25 luglio 2005 n.151
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’ apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve 
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’ acquisto di una nuova apparecchiatura di 
tipo equivalente.
L’adeguata raccolta differenziata delle apparecchiature dismesse, per il loro avvio al riciclaggio, al trattamento ed allo 
smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ ambiente e sulla salute e 
favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’ apparecchiatura.
Non tentate di smontare il sistema o l’unità da soli poichè ciò potrebbe causare effetti dannosi sulla vostra salute o sull’ 
ambiente.
Vogliate contattare l’ installatore, il rivenditore, o le autorità locali per ulteriori informazioni.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui 
all’articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997.

	ATENÇÃO:
O seu produto não deve ser misturado com os desperdícios domésticos de carácter geral no final da sua duração e que 
deve ser eliminado de acordo com os regulamentos locais ou nacionais adequados de uma forma correcta para o meio 
ambiente.
Devido ao refrigerante, ao óleo e a outros componentes contidos no Ar condicionado, a desmontagem deve ser realizada 
por um instalador profissional de acordo com os regulamentos aplicáveis.
Contacte as autoridades correspondentes para obter mais informações.

	BEMÆRK:
At produktet ikke må smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes i overensstemmelse 
med de gældende lokale eller nationale regler på en miljømæssig korrekt måde.
Da klimaanlægget indeholder kølemiddel, olie samt andre komponenter, skal afmontering foretages af en fagmand i 
overensstemmelse med de gældende bestemmelser.
Kontakt de pågældende myndigheder for at få yderligere oplysninger.

	ATTENTIE:
Dit houdt in dat uw product niet wordt gemengd met gewoon huisvuil wanneer u het weg doet en dat het wordt gescheiden 
op een milieuvriendelijke manier volgens de geldige plaatselijke en landelijke reguleringen.
Vanwege het koelmiddel, de olie en andere onderdelen in de airconditioner moet het apparaat volgens de geldige 
regulering door een professionele installateur uit elkaar gehaald worden.
Neem contact op met de betreffende overheidsdienst voor meer informatie.

	OBS!:
Det innebär att produkten inte ska slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan kasseras på ett miljövänligt sätt i 
enlighet med gällande lokal eller nationell lagstiftning. 
Luftkonditioneringsaggregatet innehåller kylmedium, olja och andra komponenter, vilket gör att det måste demonteras av en 
fackman i enlighet med tillämpliga regelverk.
Ta kontakt med ansvarig myndighet om du vill ha mer information.

	ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σημαίνει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να αναμιχθεί με τα διάφορα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής του και 
θα πρέπει να αποσυρθεί σύμφωνα με τους κατάλληλους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς και με τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον.
Λόγω του ψυκτικού, του λαδιού και άλλων στοιχείων που περιέχονται στο κλιματιστικό, η αποσυναρμολόγησή του πρέπει να 
γίνει από επαγγελματία τεχνικό και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τις αντίστοιχες αρχές.



DANGER – Immediate hazard which WILL result in severe injury or death.
PELIGRO – Riesgos inmediatos que PRODUCIRÁN lesiones personales graves e incluso la muerte.
GEFAHR – Unmittelbare Gefahrenquellen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
DANGER – Dangers instantanés de blessures corporelles sévères ou de mort.
PERICOLO – Pericolo immediato che PRODURRÀ ferite gravi o la morte.
PERIGO – Problemas imediatos que IRÃO resultar em graves ferimentos pessoais ou morte.
FARE – Overhængende fare, som VIL resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.
GEVAAR – Onmiddellijke risico’s die ernstige persoonlijke verwondingen of de dood ten gevolge kunnen hebben.
FARA – Omedelbar risk som medför svår personskada eller död.
KINAYNO – Άµεσος κίνδυνος που ΘΑ έχει ως αποτέλεσµα σοβαρές σωµατικές βλάβες ή θάνατο.

WARNING – Hazards or unsafe practices which COULD result in severe personal injuries or death.
AVISO – Riesgos o prácticas poco seguras que PODRÍAN producir lesiones personales e incluso la muerte.
WARNUNG – Gefährliche oder unsichere Anwendung, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen 
kann.
ATTENTION – Utilisation dangereuse ou sans garantie de sécurité qui PEUT provoquer de sévères blessures 
personnelles ou la mort.
AVVISO – Pericoli o azioni pericolose che POTREBBERO avere come esito lesioni fisiche gravi o il decesso.
AVISO – Riesgos o prácticas poco seguras que PUEDEN producir lesiones personales e incluso la muerte
ADVARSEL – Farer eller farlig brug, som KAN resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.
WAARSCHUWING – Gevaren of onveilige praktijken die ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg KUNNEN 
hebben.
VARNING – Risker eller osäkra tillvägagångssätt som KAN leda till svåra personskador eller dödsfall.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνοι ή επικίνδυνες πρακτικές, οι οποίες ΜΠΟΡΕΙ να έχουν ως αποτέλεσµα σοβαρές 
σωµατικές βλάβες ή θάνατο.

CAUTION – Hazards or unsafe practices which COULD result in minor personal injury or product or property da-
mage.
PRECAUCIÓN – Riesgos o prácticas poco seguras que PODRÍAN provocar lesiones personales de menor impor-
tancia o daños en el producto u otros bienes.
VORSICHT – Gefährliche oder unsichere Anwendung, die geringfügigen Personen-, Produkt- oder Sachschaden 
verursachen kann.
PRECAUTION – Utilisation dangereuse ou sans garantie de sécurité qui PEUT provoquer des blessures mineures 
ou des dommages au produit ou aux biens.
ATTENZIONE – Pericoli o azioni pericolose che POTREBBERO avere come esito lesioni fisiche minori o danni al 
prodotto o ad altri beni.
CUIDADO – Perigos e procedimentos perigosos que PODERÃO PROVOCAR danos pessoais ligeiros ou danos em 
produtos e bens.
FORSIGTIG – Farer eller farlig brug, som KAN resultere i mindre skade på personer, produkt eller ejendom.
LET OP – Gevaren of onveilige praktijken die licht persoonlijk letsel of beschadiging van het product of eigendom-
men tot gevolg KUNNEN hebben.
VARSAMHET – Risker eller farliga tillvägagångssätt som KAN leda till mindre personskador eller skador på produk-
ten eller på egendom.
ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνοι ή επικίνδυνες πρακτικές, οι οποίες ΜΠΟΡΕΙ να έχουν ως αποτέλεσµα την πρόκληση 
ελαφρών σωµατικών βλαβών ή καταστροφή περιουσίας.
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MODELS CODIFICATION Important note: Please, check, according to the model name, which is your air 
conditioner type, how it is abbreviated and referred to in this instruction manual. 
This Installation and Operation Manual is only related to Indoor Units RWM 
combined with Outdoor Units HVRN2/H(V)RNME-AF.

CODIFICACIÓN DE LOS MODELOS Nota importante: Compruebe, de acuerdo con el nombre del modelo, el tipo de 
sistema de aire acondicionado del que dispone, su abreviatura y su referencia en 
el presente manual de instrucciones. Este Manual de instalación y funcionamiento 
sólo está relacionado con unidades interiores RWM combinadas con unidades 
exteriores HVRN2/H(V)RNME-AF.

MODELLCODES Wichtiger Hinweis: Bitte stellen Sie anhand der Modellbezeichnung den 
Klimaanlagentyp und das entsprechende, in diesem Technischen Handbuch 
verwendete Kürzel fest. Dieses Installations- und Betriebshandbuch bezieht 
sich nur auf RWM-Innengeräte in Kombination mit HVRN2/H(V)RNME-AF-
Außengeräten.

CODIFICATION DES MODÈLES Remarque importante : Veuillez déterminer, d’après le nom du modèle, quel est 
votre type de climatiseur et quelle est son abréviation et référence dans ce manuel 
d’instruction. Ces manuels d’installation et de fonctionnement ne concernent que 
les unités intérieures RWM combinées à des groupes extérieurs  
HVRN2/H(V)RNME-AF.

CODICI DEI MODELLI Nota importante: in base al nome del modello, verificare il tipo di condizionatore 
d’aria in possesso nonché il tipo di abbreviazione e di riferimento utilizzati 
in questo manuale di istruzioni. Questo manuale di installazione e d’uso fa 
riferimento alla sola combinazione di unità interne RWM e unità esterne  
HVRN2/H(V)RNME-AF.

CODIFICAÇÃO DE MODELOS Nota importante: Por favor, verifique, de acordo com o nome do modelo, qual é o 
seu tipo de ar condicionado, e como este é abreviado e mencionado neste manual 
de instruções. Este manual de instalação e de funcionamento só está relacionado 
com as unidades interiores RWM combinadas com as unidades exteriores 
HVRN2/H(V)RNME-AF

MODELKODIFICERING Vigtig information: Check venligst din luftkonditioneringstype i henhold 
til modelnavnet, hvordan den er forkortet, og hvilken reference den har 
i denne vejledning. Denne monteringsog driftsmanual vedrører kun 
RWM-indendørsenhederne i forbindelse med HVRN2/H(V)RNME-AF 
udendørsenhederne.

CODERING VAN DE MODELLEN Belangrijke opmerking: Controleer aan de hand van de modelnaam welk type 
airconditioner u heeft, hoe de naam wordt afgekort en hoe ernaar wordt verwezen 
in deze instructiehandleiding. Deze Installatie- en bedieningshandleiding heeft 
alleen betrekking op binnenunits RWM gecombineerd met buitenunits  
HVRN2/H(V)RNME-AF.

MODELLER Viktigt! Kontrollera med modellnamnet vilken typ av luftkonditionering du har, 
hur den förkortas och hur den anges i den här handboken. Denna handbok 
för installation och användning gäller endast för inomhusenheterna RWN 
kombinerade med utomhusenheterna HVRN2/H(V)RNME-AF.

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΜΟΝΤΕΛΩΝ σηµαντική σηµείωση: Ελέγξτε, σύµφωνα µε το όνοµα µοντέλου, τον τύπο του 
δικού σας κλιµατιστικού και µε ποια σύντµηση δηλώνεται και αναφέρεται σε αυτό 
το εγχειρίδιο.
Αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας αφορά μόνο τις εσωτερικές 
μονάδες RWM με εξωτερικές μονάδες HVRN2/H(V)RNME-AF.



INDOOR UNIT - UNIDAD INTERIOR - INNENGERÄT - UNITÉ INTÉRIEURE - UNITÀ INTERNA - 
UNIDADE	INTERIOR	-	INDENDØRSENHED	-	BINNENUNIT	-	INOMHUSENHET	-	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΟΝΑ∆Α

YUTAKI S - Basic Models with heater
YUTAKI S - Modelos básicos con calentador

YUTAKI S - Grundmodelle mit Heizmodul
YUTAKI S - Modèles Basic avec chauffage
YUTAKI S - Modelli di base con riscaldatore

YUTAKI S - Modelos básicos com aquecedor
YUTAKI S - basismodeller med varmeenhed
YUTAKI S - basismodellen met verwarming

YUTAKI S - basmodeller med värmare
YUTAKI S - Βασικά µοντέλα µε θερµαντήρα

Unit Code Unit Code

RWM-2.0FSN3E 70474003

RWM-3.0FSN3E 7E474005

RWM-4.0FSN3E 7E474107 RWM-4.0FSN3E 7E474107

RWM-5.0FSN3E 7E474108 RWM-5.0FSN3E 7E474108

RWM-6.0FSN3E 7E474109 RWM-6.0FSN3E 7E474109

     

1~
     

3~

RWM

RWM-5.0FSN3E
Unit type
(indoor unit)
RWM

Capacity 
(HP):
2.0, 3.0, 4.0, 
5.0,6.0

Made in Europe

SeriesR410A 
Regrigerant

System Free



RAS-6H(V)RN(M/S)E-(AF)
Unit type
(outdoor unit)
RAS

Compressor  
Power  
(HP)
(2~6)

Heat Pump

Compressor type:
DC-Inverter

Series
M:	High	efficiency	(IVX	Series)
S: Eco & Small (ES Series)

V: Single Phase unit 
(1~230V 50Hz)
-: Three Phases unit 
(3~400V 50Hz)

R410A Refrigerant

E: Made in Europe
YUTAKI S

OUTDOOR UNIT - UNIDAD EXTERIOR - AUSSENGERÄT - GROUPE EXTERIEUR - UNITÀ ESTERNA - 
UNIDADE	EXTERIOR	-	UDENDØRSENHED	-	BUITENUNIT	-	UTOMHUSENHETER	-	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΟΝΑ∆Α

HEAT PUMP MODELS - MODELOS CON BOMBA DE CALOR
WÄRMEPUMPENMODELLE - MODÈLES POMPE À CHALEUR
MODELLI POMPA DI CALORE - MODELOS BOMBA DE CALOR
VARMEPUMPEMODELLER - MODELLEN MET WARMTEPOMP

MODELLER ENDAST FÖR KYLNINGSFUNKTION - ΜΟνΤΕλΑ ΜΕ ΑνΤλΙΑ ΘΕΡΜΟΤηΤΑσ

Single Phase
Monofásica

Einphasengerät
Monophasé
Monofase

Monofásica
Enfaset
Eén fase

Enfas
Μονής φάσης

Three Phase
Trifásica

Drehstromgerät
Triphasé
Trifase

Trifásica
Trefaset

Drie fasen
Trefas

Τριών φάσεων

RAS-2HVRN2

RAS-3HVRNME-AF

RAS-4HVRNME-AF RAS-4HRNME-AF

RAS-5HVRNME-AF RAS-5HRNME-AF

RAS-6HVRNME-AF RAS-6HRNME-AF

 1~  3~

RAS



 ¡ ACCESSORIES FOR SYSTEM COMBINATIONS:
 - Room thermostats

Accessory Name Code Figure

ATW-RTU-01 ON/OFF Thermostat
(Receiver + Room thermostat) 7E543000

ATW-RTU-02 “Intelligent” Thermostat
(Receiver + Room thermostat) 7E549900

ATW-RTU-03 
2nd temperature Thermostat 

(Only Room thermosat)
*Only for “Intelligent” Thermosat application

7E549901

 - Other accessories

Accessory Name Code Figure

ATW-HSK-01 
(BDHM1) Hydraulic separator 7E549905 

(BDHM1)

ATW-3WV-01 
(VID3V1) 3-way valve 7E549906 

(VID3V1)

ATW-AQT-01 
(ASMSH1) Aquastat 7E549907 

(ASMSH1)

ATW-2KT-01 
(CDH2Z1) 2nd. temperature kit 7E549904 

(CDH2Z1)

ATW-MVM-01 Mixing valve motor for 
2nd. temperature kit 7E549912

ATW-DPK-01 Drain pan kit 7E549902

ATW-AOS-01 Auxilliary output signals box 
(Relay board for additional output signals) 7E549910

ATW-2OS-01 Ambient temperature sensor
(2nd. outdoor temperature sensor) 7E549909



Accessory Name Code Figure

ATW-WTS-02 Water temperature sensor
(2nd. temperature control, boiler combination) 7E549911

ATW-SPS-01 Swimming pool  sensor 7E549908

ATW-WTS-02Y Water temperature sensor 
(for Domestic Hot Water Tank) 9E500004

DHWT200E-2.5H1E Domestic Hot Water Tank
Enamelled (200 L.) 70544000

DHWT300E-2.5H1E Domestic Hot Water Tank
Enamelled (300 L.) 70544001

DHWT200S-2.5H1E Domestic Hot Water Tank
Stainless (200 L.) 70544100

DHWT300S-2.5H1E Domestic Hot Water Tank
Stainless (300 L.) 70544101

DHWT-CP-01 Permanent cathode protection 
for enamelled tank (200 L.) 70544900

DHWT-CP-03 Permanent cathode protection
 for enamelled tank (300 L.) 70544903

DHWT-CP-02 Permanent cathode protection
for stainless tank (200 L.) 70544901

DHWT-CP-04 Permanent cathode protection 
for stainless tank (300 L.) 70544904

DHWT-SWG-01 Security valve 70544902

NOTE:
For more information refer to the User Manual of each accessory and the Technical Catalogue.
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1. SÄKERHETSSAMMANFATTNING 

 FARA:
 − Häll inte vatten på Luft/vattenvärmepumpen. 

Utrustningen innehåller elektriska delar. Om de elektriska 
komponenterna kommer i kontakt med vatten förekommer 
en allvarlig elektrisk stöt. 

 − Ställ inte in och rör ej säkerhetsenheten inuti Luft/
vattenvärmepumpen. Om dessa anordningar vidrörs elles 
justeras kan en allvarlig olycka inträffa. 

 − Öppna inte serviceluckan och gör inte ingrepp inuti Luft/
vattenvärmepumpen utan att koppla ur huvudströmmen.

 − Om brand uppstår slår du av huvudströmbrytaren och 
släcker elden. Kontakta sedan en servicetekniker.

 VARNING:
 − Använd inte spray, till exempel insektsmedel, lackfärg, 

hårspray eller andra brandfarliga gaser inom cirka en 
meter från systemet.

 − Om en automatsäkring eller smältsäkring ofta löses ut bör 
du stänga av systemet och kontakta en servicetekniker.

 − Utför inga service- eller undersökningsåtgärder själv. Detta 
arbete måste utföras av en kvalificerad servicetekniker.

 OBS:
 − Denna apparat får endast användas av vuxna och kunniga 

personer som har fått den tekniska information eller de 
instruktioner som är nödvändiga för att kunna hantera den 
säkert.

 − Håll uppsikt över barn och låt dem inte leka med 
installationen.

 - Hänvisa till manualerna för att kontrollera att all information 
som krävs för att utföra installationen av systemet korrekt 
finns med. Om så inte är fallet kontaktar du distributören.

 - HITACHI försöker ständigt att förbättra produkternas design 
och prestanda. Företaget förbehåller sig därför rätten att 
ändra specifikationer utan föregående meddelande.

 - HITACHI kan inte förutse varje möjlig omständighet som kan 
medföra en risk.

 - Denna Luft/vattenvärmepump har konstruerats för att 
användas till vattenuppvärmning för människor. Använd 
den inte för andra ändamål som t.ex. torkning av kläder, 
uppvärmning av mat eller andra uppvärmningsprocesser 
(med undantag för swimmingpool) 

 - Ingen del av denna handbok får återges utan skriftligt 
tillstånd.

 - Kontakta en HITACHI-servicetekniker om du har några 
frågor.

 - Kontrollera att förklaringarna i varje del av handboken gäller 
för din enhetsmodell. 

 - Du kan hitta egenskaperna för ditt system under Modeller.
 - Signalord (FARA, VARNING och OBS) används för att 
ange risknivåer. Definitioner av risknivåerna ges nedan vid 
respektive signalord.

 - Det förutsätts att denna enhet används och underhålls 
av engelskspråkig personal. Om så inte är fallet måste 
kunden lägga till skyltar med meddelanden om säkerhet och 
användning på personalens förstaspråk.

 - Den engelska texten innehåller originalinstruktionerna.   
Andra språk översätts från den engelska versionen.  

 - Om ett extremt högt tryck i systemet uppstår (>3 bar) ska 
ett specifikt borttagande utföras. Enheten innehåller en 
säkerhetsventil för tryck som avlägsnar överflödigt vatten.  

 - Denna manual ska behandlas som en permanent del av 
Luft/vattenvärmepumpen. Den ger dig en allmän beskrivning 
och information om din Luft/vattenvärmepump samt om 
andra modeller. 

 - Denna värmepump har konstruerats för följande 
temperaturer. Driv Luft/vattenvärmepumpen inom följande 
frekvenser. 

Temperatur
Maximal Lägsta

Uppvärmningsläge 
för utrymme

Utloppsvatten 60°C (*) 20°C

Utomhus temp. 35°C -20°C WB (*2)

Varmvattentank för 
hushåll 

Vatten temp. 70°C 30°C

Utomhus temp. 46°C -20°C WB (*2)

Swimmingpool-
uppvärmning

Vatten temp. 33°C 24°C

Utomhus temp. 35°C WB -20°C WB (*2)

Nedkylning av 
utrymme

Utloppsvatten 22°C 5°C

Utomhus temp. 46°C DB (*3) 10°C DB
(*) 55°C WB: RWM-2.0FSN3E - RAS-2HVRN2
(*2) -15°C WB: RWM-2.0FSN3E - RAS-2HVRN2
(*3) 43°C DB: RWM-2.0FSN3E - RAS-2HVRN2
DB: Torrtermometer-temperatur
WB: Våttermometer-temperatur

OBS:
För en detaljerad arbetsfrekvens hänvisas till  
Luft/vattenvärmepumpens tekniska katalog kapitel 6.

2. VIKTIG ANMÄRKNING 

SÄKERHETSSAMMAN-
FATTNING
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3. SYSTEMÖVERSIKT 
HITACHIs Luft/vattenvärmepump-system är ett 
värmepumpsystem för vintern, och ett nedkylningssystem 
för sommaren. Systemet består av en delad utomhusenhets-
växelriktare och en inomhusenhet. Utomhusenheten absorberar 
eller sänder värme utifrån och skickar den till vattenkretsen 
genom inomhusenheten. 

Luft/vattenvärmepump-systemet består av en rad tekniska 
fördelar som gör den till en av dom mest attraktiva på 
marknaden. Direkt efter val av den idealiska typen av utrustning, 
i varje fall, till underhållning av den och genom installationen, 
igångsättning och drift kommer Luft/vattenvärmepumpen alltid 
att tillhandahålla den bästa lösningen för varje användare. Den 
underlättar och gör användarens valmetod enklare. 

SYSTEMÖVERSIKT

4. INSTALLATIONSKONFIGURATION 
4.1. KONFIGURATIONER FÖR UPPVÄRMINGSSYSTEMET

Luft/vattenvärmepumpen är designad för mono-energiska eller bivalenta uppvärmningssystem. Den ger en effektiv kontroll av 
systemet och minskar energiåtgången samtidigt som komforten i byggnaden bibehålls. Luft/vattenvärmepumpens funktionalitet 
beror på de installerade komponenterna och den utvalda konfigurationen. Den kan konfigureras och förbättras för att uppfylla 
många applikationers krav.

4.1.1. KONFIGURATION AV SYSTEMET

 ¡ Monovalent system
Luft/vattenvärmepumpen är dimensionerad för att kunna 
tillhandahålla 100 % av uppvärmningsbehovet även under 
årets kallaste dag.

OBS:
Luft/vattenvärmepumpen kan konfigureras i monovalenta 
system. För denna konfiguration är det nödvändigt att 
stänga av den elektriska värmaren. 

 ¡ Monovalent system
Luft/vattenvärmepumpen är dimensionerad för att kunna 
tillhandahålla 80% av uppvärmningsbehovet även under 
årets kallaste dag. En extra värmare (inuti enheten) används 
för att tillhandahålla ytterligare värme som behövs under kalla 
dagar. 

Exempel på ett Mono-energisystem (Monovalent)
 

Luft/vattenvärmepump 

+ EH-kapacitet

Luft/vattenvärmepump-kapacitet

Värmebehov

Enbart Luft/vattenvärmepump 
Luft/
vattenvärmepump + 
Värmare

Bivalent punkt

PH

-20 20 Ta

 ¡ Alternativt bivalent system
En värmepanna är konfigurerad för alternativ bivalent drift av 
Luft/vattenvärmepumpen.  

Parallell bivalent (Enbart värmepanna)
 

-20 20

Luft/vattenvärmepump-kapacitet

Värmebehov

Enbart Luft/vattenvärmepump Värmepanna

Bivalent punkt

PH

Ta

Parallell bivalent (Värmare + värmepanna)
 

Luft/vattenvärmepump-kapacitet

Värmebehov

Enbart Luft/vattenvärmepump 

Luft/
vattenvärmepump 
+ Värmare

Luft/vattenvärmepump + 

EH-kapacitet

Värmepanna

-20 20

PH

Ta
Ta: Utomhustemperatur (ºC)

PH: Uppvärmningskapacitet
Bivalent punkt: den kan ställas in genom användargränssnittet.  
SP1/2/3: Åtgärder för värmare
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4.1.2. TYPISKA INSTALLATIONSEXEMPEL 

 VIKTIGT:
Följande installationsexempel visar typiska konfigurationer för uppvärmningsapplikationer. Om konfigurationen varierar är 
installatören ansvarig för att systemet fungerar korrekt.
Konfigurationsexemplen nedan är enbart avsedda för illustration.  

 ¡ Installationsexempel 1
Enbart applikation för rumsuppvärmning: Rumsuppvärmning genom radiatorer (fan coils) eller golvvärme-applikation med en 
valfri rumstermostat. 

 ¡ Installationsexempel 2
Rumsuppvärmning och applikation för varmvattentank för hushåll: Rumsuppvärmning genom radiatorer (fan coils) eller 
golvvärme-applikation i kombination med en valfri rumstermostat och en varmvattentank för hushåll. 

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)

7 Varmvattentank för hushåll 
(DHWT) (tillbehör)

8 3-vägsventil för DHWT (tillbehör)
A 3-vägsventil för DHWT output-signal 

B Signal för elektrisk DHWT-värmare

C Signal för DHWT-sensor (tillbehör)

INSTALLATIONS- 
KONFIGURATION

Hög temperatur 
(60ºC)

Låg temperatur 
(35ºC)

R410a

R410a

Hög temperatur 
(60ºC)

Låg temperatur 
(35ºC)

TDHWT

EH DWHT

3-VÄGSVENTIL
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 ¡ Installationsexempel 3
Två applikationer för rumsuppvärmning (Hög och låg vattentemperatur): När Luft/vattenvärmepumpen är ansluten till två olika 
uppvärmningskretsar kommer krets 1 att vara direkt (hög temperatur för drift av radiator) och krets 2 kommer att vara en blandad 
krets för att få en andra temperaturkontroll av den blandade ventilen (låg temperatur för drift av golvvärme). Rumstermostat valfri

 ¡ Installationsexempel 4
Två applikationer för rumsuppvärmning (Hög och låg vattentemperatur) och varmvattentank för hushåll: Två applikationer för 
rumsuppvärmning med valfri rumstermostat och en varmvattentank för hushåll uppvärmd med värmepump

 

9

E

D

F

10

2

3

4

5

6

7

8
A

B

C

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)

9 Andra temperatur-utrustningen 
(tillbehör) 

10 Motoriserad ventil (medföljer)

D Andra signalen för 
temperatursensor (tillbehör)

E Sekundär signal för vattenpump
F Signaler för blandad ventil
K Motoriserad ventil (medföljer)

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)

7 Varmvattentank för hushåll 
(DHWT) (tillbehör)

8 3-vägsventil för DHWT (tillbehör)

9 Andra temperatur-utrustningen 
(tillbehör) 

10 Motoriserad ventil (medföljer)
A Output-signal för 3-vägsventil 
B Signal för elektrisk DHWT-värmare
C Signal för DHWT-sensor (tillbehör)

D Andra signalen för 
temperatursensor (tillbehör)

E Sekundär signal för vattenpump
F Signaler för blandad ventil

INSTALLATIONS- 
KONFIGURATION

R410a

Hög temperatur (60ºC) Låg temperatur (35ºC)

H20

Two2

WP2

Vmix

Hög temp. (60ºC) Låg temp. (35ºC)
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 ¡ Installationsexempel 5
En kombination av rumsuppvärmning + alternerande värmepanna. Applikation för rumsuppvärmning med en kombination av valfri 
rumstermostat och alternerande värmepanna. 

 − Alternativ 1: Hydraulisk separator: 

 VIKTIGT:

När enheten är konfigurerad med en alternerande värmepanna måste en hydraulisk separator eller en bufferttank användas för 
att tillförsäkra korrekt hydraulisk balans. Extra vattenpump (WP3) och vattensensor (Two3) behövs till detta.

 − Alternativ 2: Hydraulisk separator: 

 VIKTIGT:
Alternativ 2 kan användas i alla konfigurationer av värmepanna. 

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)
11 Värmepanna (medföljer)
12 Hydraulisk separator (tillbehör)
13 Vattenpump (medföljer)

14
Vattentemperatursensor för 
värmepanna-kombination 
(tillbehör)

G Output-signal för värmepanna
H Signal för vattenpump 3 (WP3)

J
Vattensensor för signal till 
värmepanna-kombination (TWO3) 
(tillbehör)

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)
10 Avluftning (medföljer ej)
11 Värmepanna (medföljer)
12 Hydraulisk separator (tillbehör)
13 Vattenpump (medföljer)

14
Vattentemperatursensor för 
värmepanna-kombination 
(tillbehör)

15 3-vägs ventil för värmepanna 
(medföljer)

G Output-signal för värmepanna
H Signal för vattenpump 3 (WP3)

J
Vattensensor för signal till 
värmepanna-kombination (TWO3) 
(tillbehör)

R410a

Hög temperatur 
(60ºC)

Låg temperatur 
(35ºC)

H20

J   Two3
H   WP3

Värmepanna

R410a

H20

Two3     J

WP3       H

Värmepanna

3wv      G

INSTALLATIONS- 
KONFIGURATION
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 ¡ Installationsexempel 6
Installation med en kombination av rumsuppvärmning + varmvattentank för hushåll + alternerande värmepanna.  

 ¡ Installationsexempel 7
Två applikationer för rumsuppvärmning (Hög och låg vattentemperatur) + i kombination med en alternerande värmepanna: Två 
applikationer för rumsuppvärmning med valfri rumstermostat och en varmvattentank för hushåll uppvärmd med värmepump i 
kombination med en alternerande värmepanna. 

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)
7 Vattentank (DHWT)
8 3-vägsventil för DHWT (tillbehör)
11 Värmepanna (medföljer)
12 Hydraulisk separator (tillbehör)
13 Vattenpump (medföljer)

14
Vattentemperatursensor för 
värmepanna-kombination 
(tillbehör)

A Output-signal för 3-vägsventil 
B Signal för elektrisk DHWT-värmare
C Signal för DHWT-sensor (tillbehör)
G Output-signal för värmepanna
H Signal för vattenpump 3 (WP3)

J
Vattensensor för signal till 
värmepanna-kombination (TWO3) 
(tillbehör)

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)

9 Andra temperatur-utrustningen 
(tillbehör) 

10 Motoriserad ventil (medföljer)
11 Värmepanna (medföljer)
12 Hydraulisk separator (tillbehör)
13 Vattenpump (medföljer)

14
Vattentemperatursensor för 
värmepanna-kombination 
(tillbehör)

D Andra signalen för 
temperatursensor (tillbehör)

E Sekundär signal för vattenpump
F Signaler för blandad ventil
G Output-signal för värmepanna
H Signal för vattenpump 3 (WP3)

J Vattensensor för signal till 
värmepanna-kombination (TWO3) 

K Motoriserad ventil (medföljer)

INSTALLATIONS- 
KONFIGURATION

R410a

Hög temp. 
(60ºC)

Låg temp. 
(35ºC)

H20

EH

3wv DHWT
Värmepanna

TDHWT

DHWT

J     Two3        
H   WP3  

R410a

Hög temperatur (60ºC) Låg temperatur (35ºC)

H20

Vmix

Värmepanna

Two2

WP2

J   Two3
H   WP3
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 ¡ Installationsexempel 8
Två applikationer för rumsuppvärmning (Hög och låg vattentemperatur) + varmvattentank för hushåll + med en alternerande 
värmepanna: Två applikationer för rumsuppvärmning med valfri rumstermostat och en varmvattentank för hushåll uppvärmd med 
värmepump i kombination med en alternerande värmepanna. 

4.2. NEDKYLNINGS-SYSTEM KONFIGURATIONER 

 VIKTIGT:
Följande installationsexempel visar enbart typiska konfigurationer för nedkylningsapplikationer. I den händelse 
uppvärmningsinstallationen är i drift när nedkylningsdriften kopplas ihop är installatören ansvarig för korrekt funktion av systemet.   
Konfigurationsexemplen nedan är enbart avsedda för illustration.

4.2.1. TYPISKA INSTALLATIONSEXEMPEL
 ¡ Installationsexempel 9

Tydliga installationer för nedkylning av utrymme: Nedkylning av utrymme genom en applikation för fläktspolar med en valfri 
rumstermostat.

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)
7 Vattentank (DHWT)
8 3-vägsventil för DHWT (tillbehör)

9 Andra temperatur-utrustningen 
(tillbehör) 

10 Motoriserad ventil (medföljer)
11 Värmepanna (medföljer)
12 Hydraulisk separator (tillbehör)
13 Vattenpump (medföljer)

14 Vattentemperatursensor för 
värmepanna-kombination (tillbehör)

A Output-signal för 3-vägsventil 
B Signal för elektrisk DHWT-värmare
C Signal för DHWT-sensor (tillbehör)

D Andra signalen för 
temperatursensor (tillbehör)

E Sekundär signal för vattenpump
F Signaler för blandad ventil
G Output-signal för värmepanna
H Signal för vattenpump 3 (WP3)

J
Vattensensor för signal till 
värmepanna-kombination (TWO3) 
(tillbehör)

K Motoriserad ventil (medföljer)

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)

INSTALLATIONS- 
KONFIGURATION

R410a

Hög temperatur 
(60ºC)

Låg temperatur 
(35ºC)

H20

Värmepanna

TDHWT

EH

3wv DHWT
DHWT

J     Two3
H   WP3

Vmix

Two2

WP2

R410a

Låg temp. 
(5ºC)

Medium temp. 
 (21ºC)
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 ¡ Installationsexempel 10
Nedkylning av utrymme + varmvattentank för hushåll: Applikation för luftkonditionering med valfri rumstermostat och en 
varmvattentank för hushåll uppvärmd med värmepump.

 ¡ Installationsexempel 11
Nedkylning av golv pågår och uppvärmnings-radiatorerna är avstängda: Använd nedkylning av golv för avkylning och stäng av 
radiatorerna genom ventilen. 

 VIKTIGT:
Se tillgängligt kapitel över tillvalsfunktioner i servicemanualen.

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)

7 Varmvattentank för hushåll 
(DHWT) (tillbehör)

8 3-vägsventil för DHWT 
(tillbehör)

A Output-signal för 3-vägsventil 

B Signal för elektrisk DHWT-
värmare

C Signal för DHWT-sensor 
(tillbehör)

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)

9 Andra temperatur-utrustningen 
(tillbehör) 

10 Motoriserad ventil (medföljer)

D Andra signalen för 
temperatursensor (tillbehör)

E Sekundär signal för vattenpump
F Signaler för blandad ventil

INSTALLATIONS- 
KONFIGURATION

R410a

Låg temp. 
(5ºC)

Medium temp. 
(21ºC)

EH DWHT

3-vägsventil

TDHWT

R410a

Hög temperatur 
(60ºC)

Låg temperatur 
(21ºC)

WP2

Two2

H20

Vmix
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 ¡ Installationsexempel 12
Nedkylning av golv pågår och uppvärmnings-radiatorerna är avstängda + varmvattentank för hushåll: Nedkylning av golv 
pågår och radiatorerna är avstängda genom användning av ventil med valfri rumstermostat och en varmvattentank för hushåll 
uppvärmd med värmepump. 

 ¡ Installationsexempel 13
Två installationer för nedkylning av utrymme (Fan coila + nedkylning av golv): Applikation för nedkylning av utrymme med valfri 
rumstermostat. 

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)

7 Varmvattentank för hushåll 
(DHWT) (tillbehör)

8 3-vägsventil för DHWT (tillbehör)

9 Andra temperatur-utrustningen 
(tillbehör) 

10 Motoriserad ventil (medföljer)
A Output-signal för 3-vägsventil 
B Signal för elektrisk DHWT-värmare
C Signal för DHWT-sensor (tillbehör)

D Andra signalen för 
temperatursensor (tillbehör)

E Sekundär signal för vattenpump
F Signaler för blandad ventil

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)

9 Andra temperatur-utrustningen 
(tillbehör) 

10 Motoriserad ventil (medföljer)

D Andra signalen för 
temperatursensor (tillbehör)

E Sekundär signal för vattenpump
F Signaler för blandad ventil

INSTALLATIONS- 
KONFIGURATION

R410a

Hög temp. 
(60ºC)

Medium temp. 
(21ºC)

WP2

Two2

H20

Vmix

EH

DHWT
3-vägsventil för DHWT

TDHWT

R410a

Låg temperatur 
(5ºC)

Medium temperatur 
(21ºC)

WP2

Two2

H20

Vmix
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 ¡ Installationsexempel 14
Två installationer för nedkylning av utrymme (Fan coila + nedkylning av golv + varmvattentank för hushåll): Applikation för 
luftkonditionering med valfri rumstermostat och en varmvattentank för hushåll uppvärmd med värmepump.

4.3. YTTERLIGARE KOMBINATIONER

4.3.1. SWIMMINGPOOL-KOMBINATION
Drift av swimmingpool är systemets lägsta prioritet och kommer endast vara möjligt när rumsuppvärmning och DHWT inte är 
obligatoriska. 
När drift av swimmingpool är obligatorisk startas värmepumpen med feedback från swimmingpoolens pump. I denna situation är 
inte 3-vägsventilen för DHWT inte aktiverad och 3-vägsventilen för swimmingpoolen är aktiverad för att avleda till swimmingpoolens 
värmeväxlare tills det att swimmingpoolens vatten når en behaglig nivå.

Objekt Beskrivning
1 Utomhusenhet
2 Inomhusenhet
3 Värmeväxlare
4 Elektrisk värmare
5 Vattenpump (primär)
6 Ventiler (medföljer)
7 Varmvattentank för hushåll (tillbehör)
8 3-vägsventil för DHWT (tillbehör)

9 Andra temperatur-utrustningen 
(tillbehör) 

10 Motoriserad ventil (medföljer)
A Output-signal för 3-vägsventil 
B Signal för elektrisk DHWT-värmare
C Signal för DHWT-sensor (tillbehör)

INSTALLATIONS- 
KONFIGURATION
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INSTALLATIONS- 
KONFIGURATION

4.3.2. SOLPANELER
Solpanel-kombinationen låter dig värma upp ditt hushållsvatten med användning av solen när det är möjligt. 
Solpanel-funktionen är designad för att sända värme från solpanelerna till varmvattentankens värmeväxlare och ska installeras i Luft/
vattenvärmepumpens system enligt diagramet som visas nedan:  
 ¡ Alternativ 1

Solpanelerna fångar in värme från solen. När temperaturen i solpanelens glykollösning stiger högre än vattentemperaturen i 
varmvattentanken startar pumpen i solpanelspumpens station och solpanelspumpen startar att fungera för att sända värme till 
varmvattentankens växelvärmare.  

 ¡ Alternativ 2
Solpanelerna fångar in värme från solen. När temperaturen i solpanelens glykollösning stiger högre än vattentemperaturen i 
varmvattentanken startar pumpen i solpanelspumpens station och 3-vägsventilen på solpanelssystemet avleder till Sanitärtanken.     
Samtidigt stängs 3-vägsventilen på DHWT AV och värmepumpen fortsätter att fungera för rumsvärme (om nödvändigt).  

R410a
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Solsensor 2 
(Medföljer)

Hitachi DHWT tillbehör

Sol-kit tillbehör 
(Medföljer)
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5. DELARNAS NAMN 

5.1. RWM-(2.0/3.0/4.0/5.0/6.0)FSN3E

  

Objekt Del Kommentarer

1 Värmeväxlarplatta
2 Vattenpump Gör så att vattnet cirkulerar i systemet.

3 Elektrisk värmare
Värmeelement som tillhandahåller 
extra uppvärmningskapacitet om Luft/
vattenvärmepumpens kapacitet inte är tillräcklig.

4 Expansionskärl Kompenserar variationer i vattentrycket 
orsakade av temperaturförändringar i systemet.

5 Vattensil

Förhindrar skada på de huvudsakliga 
hydrauliska komponenterna 
(plåtvärmeväxlare, pump) mot smutsligt 
vatten eller lösa partiklar i systemet.

6 Avluftningsanordning Avlägsnar luften som finns i systemet (se till att 
avluftningsanordningens platsskruv är öppen).

7 Brytare för lågt tryck Förhindrar lågt vattentryck i systemet.

8 Säkerhetsventil Förhindrar övertryck med vatten i systemet 
(öppningstryck 3 bar).

9 Flödesomkopplare Kontrollerar vattenflödet i systemet.
10 Expansionsventil Expansionsanordning för kylmedel.
11 Manometer Kontrollerar vattentrycket i systemet.

12 Ellåda Innehåller huvudsakliga elektroniska och 
elektriska komponenter som kontrollerar enheten.

13 LCD-kontrollör
14 Vatteninloppsrör
15 Vattenutloppsrör
16 Kylgasrör
17 Kylvätskerör

5.2. LAYOUT AV ELLÅDA 

Objekt Del Kommentarer

1 Tryckt kretskort (PCB1) Huvudkretskort för kontroll av enheten.

2 Tryckt kretskort (PCB2) Sekundärt kretskort för extra kontrollsignaler.

3 Transformatorer (TR1/TR2) Strömtransformator.

4 Kontakter för elektrisk 
värmare (AR1/2/3)

Kontakter för värmare för kontrollsteget och 
avstängningssystemet.

5 Pumpkontakt (52P) Vattenpumpkontakt.

6 Brusfilter (NK1~9) Brusfilter för skydd mot hög PCB-strömstyrka.

7 Säkringar för elektrisk 
värmare (EF1/2/3) Säkringar för skydd av elektrisk värmare.

8 Säkring för vattenpump 
(EF4) Säkring för skydd av vattenpump.

9 Uttagspanel 1 (TB1) Anslutning av uttagspanel för strömförsörjning.

10 Uttagspanel 2 (TB2)
Uttagspanel för inomhus-/
utomhuskommunikation, intelligent 
rumstermostat och tillbehör.

11 Användargränssnitt (LCD) Användargränssnitt för den slutliga användaren / 
installatörens enhetsinställningar.

DELARNAS NAMN
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6. KYLMEDIETS CYKEL 

RAS-(2~6)H(V)RNME-AF

Kylmedel Test av lufttätheten

Vattenflöde
Kylmediets 

flödesriktning 
(kylning)

Kylmediets 
flödesriktning 
(uppvärmning)

Medföljande 
kylmedierör Kraganslutning Lödningsanslutning R410A 4,15 MPa

Nr. Namn på enhet Nr. Namn på enhet
1 Värmeväxlarplatta 14 Tryckport (3/8” gas m)
2 Sil 15 IN-vattenlinje
3 Elektronisk expansionsventil (MVI) 16 Vattenutlopp
4 Manometer 17 Kylgasanslutning
5 Lågtrycksbrytare vatten (LWPS) 18 Kylvätskeanslutning
6 Avluftningsanordning 19 Termistor för vattenutlopp (THMWO)
7 Elektrisk värmare (EH) 20 Termistor för vatteninlopp (THMWI)
8 Expansionskärl 21 Gasledningstermistor (THMG)
9 Vattenpump (WPI) 22 Gasledningstermistor (THML)
10 Strömbrytare för vattenflöde (WFS) 23 PHEX-termistor för vattenutlopp (THMWOHP)
11 Säkerhetsventil 24 Dräneringsrör
12 Vattensil 25 Dräneringsport för expansionskärl  
13 Avstängningsventil (1-1/4” gas m)

KYLMEDIETS CYKEL
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7. INSTALLATION AV INOMHUSENHETER 

INSTALLATION AV 
INOMHUSENHETER

7.1. FÖRSTA KONTROLL

 ¡ Medföljande tillbehör
Kontrollera att följande tillbehör medföljer enheten.

Tillbehör Antal Användning

Väggfäste 1 För att hänga enheten på väggen

Avstängningsventil 2 För vattenrörsanslutning

Installationsmanual 1 Enhetsinstruktioner för installation 
och drift

Deklaration om 
överensstämmelse 1

Skruv främre skydd 1

 VIKTIGT:
Om något av dessa tillbehör inte medföljer enheten eller 
om en skada har skett på enheten var vänlig kontakta din 
återförsäljare. 

 ¡ Val av installationsplats

Luft/vatten-flersplittypens inomhusenheten måste installeras 
enligt dessa grundläggande krav: 
 − Installera enheten i en frostfri miljö.
 − Enheten är färdigställd för att monteras på väggen 

(väggkonsol medföljer), så se till att den utvalda väggen är 
jämn och att ytan är gjord av ett brandfritt material som är 
tillräckligt starkt för att bära upp inomhusenhetens vikt.

 − Föräkra dig om att bibehålla det rekommenderade 
serviceutrymme för framtida service av enheten samt 
tillförsäkra att det finns tillräckligt med luftrum runt enheten.

 − Spara föreskrifterna för vattendränering. Säkerhetsventilen 
och avluftningsanordningen är försedda med ett 
dräneringsrör som är beläget på enhetens undersida.

 − När installation av luftkonditionering sker installeras ett 
dräneringskärl (medföljer som tillbehör). Installatören är 
ansvarig för en korrekt installation och dränering.

 VARNING: 
 - Installera inte utomhusenheten där elektromagnetisk 
strålning direkt träffar ellådan.

 - Installera inomhusenheter och komponenter så 
långt bort som möjligt (minst tre meter) från källor till 
elektromagnetisk strålning.

 - Installera ett ljudfilter om strömförsörjningen ger upphov till 
störande ljud.

 - För att undvika brand eller explosion installera inte 
inomhusenheten i en brandfarlig miljö.

 - Luft/vattenvärmepumpen måste installeras av en 
servicetekniker. Installationen måste ske i enlighet med 
lokala och europeiska bestämmelser.

 ¡ Hantering av inomhusenheten

 − Placera den inpackade enheten så nära dess slutliga 
installationsplats som möjligt för att undvika skada under 
transportering.

 − Inomhusenheten tillhandahålls i en kartong fastspänd på en 
träbotten med spännband. Skär av spännbanden och lyft 
kartongen uppåt.

 − Inomhusenheten är fastsatt på träbotten med bultar. Innan 
man kan komma åt bultarna måste enhetens hölje tas bort.  
Öppna användargränssnittets hölje, skruva upp två skruvar 
(se figuren nedan) och ta bort enhetens hölje genom att följa 
instruktionerna.

 − Två personer behövs för att bära enheten dit den ska 
monteras samt för att montera den. Se figuren nedan för rätt 
hantering när enheten ska lyftas på väggen. 
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7.2. INSTALLATION AV ENHETEN
7.2.1. VÄGGFÄSTE

 - Steg : Fäst väggfästet
Fäst väggfästet på väggen med lämpliga pluggar och 
skruvar.  Se till att väggfästet är helt i jämnhöjd.

 - Steg : Häng inomhusenheten på väggfästet (två personer 
behövs för att lyfta enheten. Enheten väger cirka 60 kg.)

 - Steg : Fäst inomhusenheten på den nedre delen med 
lämpliga pluggar och skruvar.  För genomförande av detta 
är enheten utrustad med två hål på bakplattans nedre del på 
utsidorna (det finns två extra hål på bakplattans övre del där 
väggfästet inte kan installeras).  

7.2.2. MONTERING AV HÖLjE

 VIKTIGT:
Detta steg ska utföras när enhetens rör är färdiginstalle-
rade. 

 - Steg : Placera enhetens hölje på samma nivå som den 
väggmonterade enheten genom att ta den från den nedre 
delen (En person kan utföra detta steg. När detta steg utförs 
är det möjligt att luta höljet mot ellådan).  

 - Steg : Placera höljets hål på höger sida över krokarna 
på bakplattans ram (x2 ställen) med hjälp av märkena på 
utsidan som är indikerade med “>”).

 - Steg : När den högra sidan är centrerad, gör samma sak 
med den vänstra sidan. Placera höljets hål på vänster sida 
över krokarna på bakplattans ram (x2 ställen) med hjälp av 
märkena på utsidan som är indikerade med “>”).

 - Steg : När de fyra krokarna är placerade över höljets 
motsvarande krokar, sänk höljet till slutet av krokarna.  

 - Steg : För att slutföra placeringen av höljet, öppna LCD-
servicehöljet och skruva i de två skruvarna med muttrarna 
mellan skruvarna och höljet.

 - Steg : Slutligen stäng användargränssnittets servicehölje. 

7.2.3. MONTERING AV AVTAPPNINGSKAR

 VIKTIGT:
Vid installation av luftkonditionering måste ett avtapp-
ningskar installeras. Hitachis avtappningskar som tillbehör 
"AF-DPK-01" levereras på beställning (referensnummer 
7E549902). 
Montering av dräneringsrör rekommenderas endast när 
rören är installerade. Följ monteringsinstruktionerna som 
medföljer tillbehöret. 

Se till att undvika kondens utanför avtappningskaret när 
den installeras på rören och bevaka nivån för att inte 
avtappningskaret ska bli överfullt.

INSTALLATION AV 
INOMHUSENHETER
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7.2.4. SERVICE UTRYMME
 - Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt 
inomhusenheten för elektriska anslutningar, 
kylröranslutningar och för underhåll.

 - Minsta rekommenderade utrymme:

 OBS:
H= 1200mm ~ 1500mm. Rekommenderad enhetshöjd för 
lämplig åtkomst av kontrollpanelen (LCD-användargräns-
snittet).
h= 350mm: Minsta enhetshöjd för installation av avstäng-
ningsventiler och den första böjda rörkabeln 

8. INSTALLATION AV KYL- OCH VATTENRÖR 

8.1. ALLMÄN INFORMATION INNAN UTFÖRANDE AV RÖRINSTALLATION 

 1. Förbered medföljda kopparrör.
 2. Välj en rörstorlek med lämplig tjocklek och rätt material så 

att de klarar trycket.
 3. Välj rena kopparrör. Se till att det inte finns damm eller 

fukt i rören. Blås rent insidan av rören med syrefritt kväve 
för att avlägsna damm och främmande föremål innan du 
ansluter rören.

 VIKTIGT:
Om systemet är fritt från fukt och oljeföroreningar har 
det bättre prestanda och livslängd jämfört med slarvigt 
förberedda system. Var särskilt noga med att alla 
kopparrör ska vara rena och torra inuti.
Det finns inget kylmedium i inomhusenhetens cykel.

 VARNING:
Täck för röränden när röret förs genom ett hål i väggen.
Lägg inga rör direkt på marken utan att täcka för ändarna 
med ett lock eller med tejp.

Om rörarbetet inte slutförs förrän nästa dag, eller om det 
tar lång tid, ska du hårdlöda rörändarna och fylla dem med 
syrefritt kväve med hjälp av ett rensrör av Schrader-typ för 
att förhindra fukt och nedsmutsning. 
Använd inte isoleringsmaterial som innehåller NH3 
eftersom det kan skada ledningsmaterialet och orsaka 
läckage längre fram.
Isolera noggrant både kylgasrör och vätskerör mellan 
inomhusenheterna och utomhusenheten.
Om de inte isoleras kan det bildas kondens på rörens 
yta när man använder luftkonditioneringen och vid hög 
luftfuktighet.
Ett kyl- och vattensystem måste uppföras och inspekteras 
av en erkänd tekniker och måste uppfylla alla relevanta 
europeiska och nationella regler.

 VIKTIGT:
Om systemet är fritt från fukt och oljeföroreningar har 
det bättre prestanda och livslängd jämfört med slarvigt 
förberedda system. Var särskilt noga med att alla 
kopparrör ska vara rena och torra inuti.
Det finns inget kylmedium i inomhusenhetens cykel.

INSTALLATION AV KYL- 
OCH VATTENRÖR
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8.2. AVSTÄNGNING AV KYL- OCH VATTENRÖR
Stäng av kyl- och vattenrören med jämna mellanrum och 
förhindra att kyl- och vattenrören ligger i derekt kontakt med 
byggnaden: väggar, tak, etc...
Om rören ligger i direkt kontakt med varandra kan ett konstigt 
ljud förekomma p g a rörens vibrationer. Var extra noga om 
rören är korta.

 

Eldbeständigt 
skydd

1~15 m

inomhusenhet

Fäst inte kyl- och vattenrören direkt med metallfästena (kylrören 
kan expandera och dra ihop sig). 
Några olika metoder för upphängning visas nedan.

 

För upphängning av 
tunga rör

För rördragning 
längs väggen

För 
snabbinstallationer

8.3. RÖRINSTALLATION OCH ANSLUTNING
Innan utförande av rörinstallation och röranslutning måste 
enhetens hölje avlägsnas (se kapitel "Installation av 
inomhusenhet" på baksidan). 
Kylrörsledningens storlek finns detaljerad i tabellen nedan:

enheter: mm (tum)

Rördiameter

Vätskerör Gasrör

RWM-2.0FSN3E Ø6,35 (1/4) Ø15,88 (5/8) 

RWM-(3.0-6.0)FSN3E Ø9,53 (3/8) Ø15,88 (5/8) 

 ¡ Rörplacering
Hänvisar till figuren nedan som visar placeringen av kylrören, 
dimensioner och anslutningsstorlekar. 

 VIKTIGT:
Det finns en etikett bakom rören som indikerar dess  
systemanslutning. 

Kylvätskerör
Kylgasrör

Kylvätskerör
Kylgasrör
Vatteninlopp/
utloppssrör

Vatten in Vatten ut

INSTALLATION AV KYL- 
OCH VATTENRÖR
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 - Anslutning för kylvätskerör
Inomhusenheten är inställd för att anslutas med flänsmutter 
(medföljer). Utför den indikerande rörinstallationen genom 
att bibehålla dimensionerna indikerade i följande tabeller.  

 ¡ Flänsrörsmått
enheter: mm (tum)

Nominell 
diameter

Extern 
diameter AØ +0/-0,4

(1/4) 6,35 9,1

(3/8) 9,53 13,2

(5/8) 15,88 19,7

 ¡ Kopparrörens	tjocklek
enheter: mm (tum)

Nominell 
diameter

Extern 
diameter R410A

(1/4) 6,35 0,80

(3/8) 9,53 0,80

(5/8) 15,88 1,00

 ¡ Mått	för	flänsmutter

enheter: mm (tum)

Nominell 
diameter

Extern 
diameter B

(1/4) 6,35 17

(3/8) 9,53 22

(5/8) 15,88 29

 ¡ Åtdragande	vridmoment	av	flänsmutter	

Använd alltid två skruvnycklar eller skiftnycklar vid åtdragning 
av flänsmuttrar på kylrören.    
Om fel uppstår under denna process kan det resultera i 
skada på rören eller läckage av kylvätska. 

enhet: N.m

Rördiameter Åtdragande 
vridmoment

Ø 6,35 mm 20

Ø 9,53 mm 40

Ø 15,88 mm 80

8.3.1. LÖDNINGSARBETE

 OBS:
Använd kvävgas för att blåsa rent under hårdlödningen. 
Om du använder acetylen eller fluorkolgas kan det leda till 
en explosion eller att giftig gas uppstår.
Det bildas en oxidhinna inuti rören om du inte blåser rent 
med kvävgas under hårdlödningen. Denna film lossnar 
under driften och cirkulerar i systemet, vilket innebär att 
expansionsventiler och liknande sätts igen. Detta leder till 
att kompressorn fungerar sämre.
Använd en reducerventil när du blåser rent med kvävgas 
under hårdlödningen. Gastrycket bör hållas mellan 0,03 
och 0,05 Mpa. Om trycket är för högt kan röret explodera.

8.3.2. PÅFYLLNING AV KYLMEDEL

 VARNING:
Använd inte SYRE, ACETYLEN eller andra brandfarliga 
och/eller giftiga gaser i kylmediet. Det kan leda till en 
explosion. Du bör använda syrefritt kväve när du genomför 
sådana tester, när du utför ett läcktest eller test av lufttät-
heten. Dessa gastyper är mycket farliga eftersom de kan 
leda till en explosion. 
Isolera skarvarna och flänsmuttrarna i röranslutningen helt.
Isolera vätskerören helt för att undvika försämrade pre-
standa, annars bildas fukt på rörens yta.
Fyll på rätt mängd kylmedel. Om du fyller på för mycket 
eller för lite kan kompressorfel uppstå.
Kontrollera noga att det inte finns några läckor. Om en 
större mängd kylmedel läcker ut kan det leda till andnings-
svårigheter, och giftiga gaser kan bildas om en öppen låga 
används i rummet. 
Om flänsmuttern dras åt för hårt kan den gå sönder med 
tiden och orsaka kylvätskeläckage.

INSTALLATION AV KYL- 
OCH VATTENRÖR
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INSTALLATION OCH 
ANSLUTNING AV 

VATTENRÖR

9. INSTALLATION OCH ANSLUTNING AV VATTENRÖR 

9.1. ANTECKNINGAR
 - Installera de medföljda avstängningsventilerna för att 
ansluta vatteninlopp/utloppsrör så nära inomhusenheten 
som möjligt för att minimisera flödesmotstånd och, om 
nödvändigt, för reglering av vattenflöde.

 - Det är lämpligt att använda flexibla fogar efter 
avstängningsventilen för vatteninlopp/utloppsrör för att 
förhindra vibrationer.

 - Lämplig vattenrörsinspektion bör utföras efter installation 
av rören för att säkerställa att det inte förekommer något 
läckage i systemet. Fyll på med vatten i värmesystemet 
(hänvisar till kapitel "Påfyllning av vatten i vattensystemet") 
och öppna avstängningsventilerna för inlopp och utlopp.

 - Inomhusenheten är utrustad med en luftrensare (medföljer) 
högst upp på inomhusenheten (ovanpå den elektriska 
värmaren). Om denna placering inte är högst upp på 
vatteninstallationen kan luft förekomma inne i vattenrören 
och medföra att systemet fungerar dåligt. Om detta händer 
finns extra luftrensare (medföljer ej) för att försäkra att ingen 
luft kommer in i vattensystemet.

 - Det är lämpligt att isolera vattenrören, fogarna och 
anslutningen för att förhindra värmeförlust.

 - När enheten är avstängd under vissa perioder och 
rumstemperaturen är väldigt låg kan vattnet i rören 
och i pumpen frysa och följaktligen skada rören och 
vattenpumpen. För att förhindra detta har enheten en egen 
skyddsmekanism som bör vara aktiverad (hänvisar till 
kapitel "Tillgängliga tillvalsfunktioner").

 -
 VARNING:

Om du ansluter vattenrören till inomhusenheten måste du 
installera 500 mm av flexibla vattenrör från inomhusen-
heten, för att undvika att metallen utvidgas på grund av 
temperaturen. Efter de 500 mm långa rören installerar du 
kopparrör.

 VIKTIGT:
Maximal rörlängd beror på maximalt tryck i röret för vat-
tenutlopp. Kontrollera pumpkurvorna.

9.2. ANSLUTNING AV VATTENRÖR

 ¡ Rörplacering och anslutningsdimensioner
Med enheten medföljer två avstängningsventiler som ska 
anslutas till vatteninlopp/utloppsrör. Genom användning av 
dessa avstängninsventiler är det väldigt praktiskt att ansluta 
inomhusenheten till värmesystemet med flexibla fogar precis 
nedanför ventilerna (G 1-1/4" anslutning).
Hänvisar till figuren nedan som visar placeringen av kylrören, 
dimensioner och anslutningsstorlekar.

 VIKTIGT
Det finns en etikett bakom rören som indikerar dess syste-
manslutning.

 

Vatteninlopp
Vattenutlopp Ref. gasrör Ref. 

vätskerör

 

Avstängningsventil
(medföljer)

Tryckport G3/8 (hane) eller Dräneringsport
(för driftsättning)

G 1-1/4” (hane)
(till installationen)

Kragmutter (G 1 1/4")
(för enheten)
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Anslut dräneringsröret som kommer från säkerhetsventilen 
(placerad tillsammans med IN/UT-vattenrören) till det allmänna 
dräneringssystemet.

 VIKTIGT:
Säkerhetsventilen kommer att aktiveras när vattentrycket 
når 3 bar.

 - Två dräneringsportar medföljer avstängningsventilerna samt 
ett dräneringslock på expansionskärlet för att dränera vatten 
från inomhusenheten vid behov. I denna situation, anslut ett 
lämpligt dräneringsrör för att undvika att vatten kommer i 
kontakt med elektriska delar.

 - Om luftkonditionering installeras måste ett dräneringsrör 
installeras (hänvisar till kapitel "Enhetsinstallation").
Dräneringsröret på avtappningskaret måste anslutas till det 
allmäna dräneringssystemet (följ monteringsinstruktionerna 
som medföljer tillbehöret). Dräneringsrörets dimension är 
ø25mm (yttre dimension).

 VARNING:
En dräneringskran måste finnas vid installationens alla 
låga punkter för en fullständig dränering av systemet när 
det ska servas.
Dränera inte vattnetsystemet när systemet är i drift. Då 
förekommer en vattenexplotion som kommer att orsaka 
skada.

9.3. INSTALLATION AV DRÄNERINGSRÖR

9.4. PÅFYLLNAD AV VATTENSYSTEM

 - Man fyller på vatten i installationen genom en 
avstängningsventil (medföljer ej) som måste anslutas 
till vattensystemet mellan inomhusenheten och 
uppvärmningssystemet.

 - Det är nödvändigt att installera en kontrollventil 
(envägsventil) där man fyller på vatten. Kontrollventilen 
fungerar som en säkerhetsanordning för att skydda 
installationen mot baktryck, bakflöde och häverteffekt av ej 
drickbart vatten i dricksvattenanordningen. Kontrollventilen 
bör medföljas.

 - Ladda vattensystemet till vattentrycket når 1,7~2,0 bar (1,8 
bar rekommenderas).

 - Fyll på systemet med vatten (från dricksvattenanordningen).
Uppvärmningsinstallationens vatten måste uppfylla 
kraven i EN-direktiv 98/83 EC. Ej hälsokontrollerat vatten 
rekommenderas ej (till exempel brunnsvatten, vatten från 
åar, sjöar, etc.).

 VARNING:
 - Det maximala vattentrycket är 3 bar (säkerhetsventilens 
nominella öppningstryck).

 - Försäkra att alla medföljda komponenter som installerats i 
rörsystemet motstår vattentrycket.

 - Enheten ska endast användas i ett stängt vattensystem.
 - Ett automatiskt ventilationshål finns på insidan av 
inomhusenheten. Ytterligare ventilationshål finns vid 
systemets alla höga punkter. Ventilationshålen bör vara 
placerade vid punkter som är lättillgängliga när det ska 
servas.  Kontrollera att ventilationshålen inte är för hårt 
åtdragna så att automatiskt utsläpp av luft i vattensystemet 
är möjligt.

 - Det interna lufttrycket i expansionskärlet kommer att 
anpassas till vattenvolymen i den slutliga installationen 
(medföljer med 1 bar internt lufttryck). Hänvisar till 
information i den tekniska katalogen om kompensation av 
lufttryck i expansionkärl.

INSTALLATION OCH 
ANSLUTNING AV 
VATTENRÖR
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9.5. ANPASSNING AV VATTENFLÖDE 
I varje installation måste systemets vattenflöde anpassas enligt 
dess egen interna tryckförlust. Dessutom bör systemet vara 
inställt enligt uppvärmningssystemet (golvvärme, radiatorer, 
fan coils) och dess motsvarande vattenutlopps temperatur. 
Tillvägagångsätt för anpassning av vattenflöde anges nedan:

 - 1. mätning av tryckförlust 
 - 2. kontroll av pumpens prestandakurvor 
 - 3. val av hastighet för pump 
 - 4. anpassning av vattenflöde

 ¡ Beräkning av tryckförlust
Med inomhusenheten medföljer två avstängningsventiler som 
har en tryckport (se figuren nedan).
Syftet med dessa tryckportar är att erbjuda installatören en 
snabb anslutning vid avläsning av tryckförlusten i systemet 
vid kontroll av systemet.
Plugga in en differentiell tryckmätare i tryckportarna och 
öppna inlopps- och utloppsportarna (1*).
Värdet för det här trycket beräknas med hjälp av skillnaden 
mellan värdena för inlopps- och utloppsvattentrycket.

 VIKTIGT:
(1*) Om inte en differentiell tryckmätare finns tillgänglig 
är det möjligt att utföra denna process med endast en 
std. Tryckmätare (det är lämpligt att använda samma 
tryckmätare för att undvika avläsningsmisstag från olika 
anordningar pga olika toleranser eller anpassningar).  

 ¡ Kontroll av pumpens prestandakurvor 
Hänvisar till pumpens prestandakurvor för beräkning av 
systemets vattenflöde beroende på det aktuella tryckfallet 
och typ av uppvärmningssystem (golvvärme, radiatorer, fan 
coils).

 ¡ Val av hastighet för pump 
Inomhusenhetens pump bör vara anpassad enligt 
tryckförlusten i systemet och det beräknade vattenflödet.   
Pumpens hastighetsbrytare är placerad på pumpens terminal 
box. 

Hastigheter:
Hastighet 1 (Låg)
Hastighet 2 (Medium)
Hastighet 3 (Hög)

 VIKTIGT:
Pumparna medföljer med hastighet 3 (Hög)

 ¡ anpassning	av	vattenflöde
Vattenflödet bör anpassas genom avstängning av en av 
huvudavstängningsventilerna tills trycket matchar pumpens 
prestandakurvor.
Slutligen bör den differentiella tryckmätaren avlägsnas när 
tryckports-ventilerna är stängda.

INSTALLATION OCH 
ANSLUTNING AV 

VATTENRÖR

Pumphastighetsväljare

Från A
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INSTALLATION OCH 
ANSLUTNING AV 
VATTENRÖR

9.6. TRYCKTABELLER
 ¡ RWM-(3.0/4.0/5.0/6.0)FSN3E
 - Pumpens prestandakurvor

RWM-2.0FSN3E RWM-3.0FSN3E
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Vattenflöde Water flow

RWM-10.0FSN3E

 VIKTIGT:
V: Pumpmotorns hastighet (V1: Låg, V2: Medium, V3: Hög)
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Vattenflöde
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10. KABELANSLUTNINGAR 

10.1. ALLMÄN KONTROLL

1. Se till att alla elektriska komponenter som du själv valt 
(huvudströmbrytare, automatsäkringar, kablar, kontakter och 
kabelanslutningar) har valts enligt angivna elektriska data. 
Kontrollera att de följer nationella och regionala elektriska 
bestämmelser.

2. I enlighet med EMC-direktivet 2004/108/EC  
(89/336/EEC) angående elektromagnetisk kompatibilitet, 
anger nedanstående tabell: Maximalt tillåten 
systemimpedans Zmax för användarens försörjning enligt 
EN61000-3-11.

Modell Zmax

RWM-4FSN3E (1~) 0,24

RWM-5FSN3E (1~) 0,24

RWM-6FSN3E (1~) 0,24

 VIKTIGT:
Vid trefasanslutning tas inte Zmax med i beräkningen.

3. Kontrollera att spänningen ligger inom +/–10 % av 
märkspänningen.

4. Kontrollera att strömkällan har tillräckligt låg impedans så att 
startströmmen är minst 85 % av märkspänningen.

5. Kontrollera att jordledningen är ansluten.

6. Anslut en säkring med angiven kapacitet.

 VARNING:
Kontrollera att skruvar till anslutningsplintar är ordentligt 
åtdragna.

 VARNING:
 - Skydda kablar, dräneringsrör och elektriska delar och 
dylikt från råttor och andra smådjur. Annars kan djur skada 
oskyddade delar och i värsta fall kan brand uppstå.

 - Linda det medföljande tätningsmaterialet runt kablarna 
och täta kabelanslutningshålet med tätningsmaterial för att 
skydda produkten mot kondensvatten och insekter.

 - Fäst kablarna ordentligt med kabelklämman inuti enheten.
 - Led kablarna genom utbrytningshålet på sidan när ett 
skyddsrör används.

 - De elektriska ledningarna måste överensstämma med 
nationella och lokala bestämmelser.

 - Kontrollera att jordledningen sitter fast ordentligt.

 FARA:
 - Anslut inte eller ändra kablar eller anslutningar om inte 
huvudströmbrytaren är avstängd.

 - Kontrollera att jordkabeln är ordentligt ansluten, märkt och 
fastsatt enligt nationella och lokala bestämmelser.

 VIKTIGT:
Var vänlig se utomhusenhetens installationsmanual. 
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10.2. GEMENSAMMA KABLAR

 VARNING:
Alla kablar och elektriska komponenter måste överensstämma med lokal standard.

10.2.1. KABELANSLUTNINGAR MELLAN LUFT/
VATTENVÄRMEPUMPENS SYSTEMS 
INOMHUS- OCH UTOMHUSENHETEN 

 − Anslut de elektriska ledningarna mellan inomhus- och 
utomhusenheten enligt nästa diagram.

 − Följ gällande bestämmelser vid dragning av elkablar.
 − Använd tvinnad parkabel (över 0,75 mm²) för styrkablar 

mellan utom- och inomhusenheten.
 − Använd 2-trådig kabel för driftslinan (använd inte kabel med 

fler än 3 trådar).
 − Använd avskärmade kablar för anslutningar för att skydda 

enheterna mot störningar vid längder på under 300 m och 
dimensioner i enlighet med lokala bestämmelser.

 − Om inget kabelrör används till kablarna fästs 
gummibussningar med lim på panelen.

 − Alla kablar och all utrustning måste överensstämma med 
lokal och internationell standard.

 OBS:
Var noga med driftslinans anslutning. Inkorrekt anslutning 
kan orsaka PCB-fel.

 

RAS-3~6HVRNME-AF RAS-4~6HVRNME-AF

Indoor Unit
RWM-4~6FSN3E

Indoor Unit
RWM-3~6FSN3E

Utomhusenhet
RAS-(4-6)HRNME-AF

Utomhusenhet
RAS-2HVRN2

RAS-(3-6)HVRNME-AF

Driftsledning
(Tvinnad skärmad 
parkabel eller skärmad 
parkabel)
DC5V (Icke-polär 
överföring, H-LINK-
system)

Driftsledning
(Tvinnad skärmad parkabel eller skärmad parkabel)
DC5V (Icke-polär överföring, H-LINK-system)

TB : Terminalpanel
CB : Kretsbrytare
ELB : Jordfelsbrytare

: Inre kablar
: Kablar
: Medföljer ej

1,2 : Anslutning utomhus-inomhus

 OBS:
Strömförsörjning måste anslutas separat till utomhus- och 
inomhusenheten.

Inomhusenhet
RWM-(2.0-6.0)FSN3E

Inomhusenhet
RWM-(4.0-6.0)FSN3E
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 ¡ Rekommenderade minsta storlekar för egna kablar

Modell Strömkälla Max. 
ström

Elkabelns 
area Obligatoriskt 

antal kablar

Distributions- 
kabelns area Obligatoriskt 

antal kablar

Antennmotor 
kabel-

dimension
Obligatoriskt 
antal kablar

EN60335-1 EN60335-1 EN60335-1

RWM-2.0FSN3E
1~230V 50Hz

16 A 2,5 mm²
2 + GND

0,75 mm2 2 + (*Skärmad 
kabel) 0,75 mm2 2 + GND

RWM-3.0FSN3E 16 A 2,5 mm²
RWM-4.0FSN3E

1~230V 50Hz 
3N~400V 50Hz

32 A/11 A 6/2,5 mm²
2 + GND / 
4 + GNDRWM-5.0FSN3E 32 A/11 A 6/2,5 mm²

RWM-6.0FSN3E 32 A/11 A 6/2,5 mm²
RAS-2HVRN2

1~230V 50Hz

11 A 2,5 mm²

2 + GND
RAS-3HVRNME-AF 14 A 2,5 mm²
RAS-4HVRNME-AF 18 A 4 mm²
RAS-5HVRNME-AF 26 A 6 mm²
RAS-6HVRNME-AF 26 A 6 mm²
RAS-4HRNME-AF

3N~400V 50 Hz
7 A 2,5 mm²

4 + GNDRAS-5HRNME-AF 11 A 2,5 mm²
RAS-6HRNME-AF 13 A 2,5 mm²

 ¡ Olika typer av strömbrytare

Välj huvudströmbrytare enligt nedanstående tabell:

Modell Strömkälla Max. 
ström CB ELB 

(antal poler/A/Ma)
RWM-2.0FSN3E

1~230V 50Hz
16 A 20 A

2/40/30
RWM-3.0FSN3E 16 A 20 A
RWM-4.0FSN3E

1~230V 50Hz 
3N~400V 50Hz

32/11 A 40/20 A
2/40/30 - 4/40/30RWM-5.0FSN3E 32/11 A 40/20 A

RWM-6.0FSN3E 32/11 A 40/20 A
RAS-2HVRN2

1~230V 50Hz

11 A 16 A

2/40/30
RAS-3HVRNME 14 A 25 A
RAS-4HVRNME 18 A 32 A
RAS-5HVRNME 26 A 32 A
RAS-6HVRNME 26 A 32 A
RAS-4HRNME

3N~400V 50 Hz
7 A 15 A

4/40/30RAS-5HRNME 11 A 20 A
RAS-6HRNME 13 A 20 A

ELB: Jordfelsbrytare, CB: Strömbrytare; (*)
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10.3. KABELANSLUTNINGAR TILL LUFT/
VATTENVÄRMEPUMPS-ENHETER

10.3.1. ANSLUTNING AV ELEKTRISKA LEDNINGAR 
FÖR INOMHUSENHETEN

Nedan visas kabelanslutningen av de elektriska ledningarna för 
inomhusenheten.

1. Vid användning av lämplig kabel, anslut strömsystemet till de 
lämpliga terminalerna enligt kabelanslutningsetiketten och 
illustrationerna nedan.

 VIKTIGT:
Försäkra användning av ett lämpligt strömsystem för 
inomhusenheten. Använd aldrig ett strömsystem som delas 
med en annan anordning (utomhusenhet).

2. Anslut strömkällans kablar till uttagspanelen. Anslut 
jordledaren till skruven på ellådans basplatta. 

Strömuttag

 

Fall 1. Strömförsörjning: 
1~230 V, 50 Hz

Fall 2. Strömförsörjning: 
3N~400 V, 50 Hz

3. Fäst kabeln med klämman som finns i Ellådan för att försäkra 
att den är fastspänd.

4. När kablarna läggs, försäkra att de inte är förhindrar 
montering av utomhusservice-höljet.

 
Kabelanslutningsmetod

Bibehåll ett avstånd mellan varje 
kontakt och använd isoleringstejp 
eller isoleringsfoder enligt figuren.

Tejp eller foder

Bakre hölje

Jordskruv

Styrkabel
Jordkabel

Elkabel

Använd inte en lödfri 
kontakt när endast en kabel 
används. Om en sådan 
används orsakar detta 
onormal värmeutveckling vid 
kontaktens fog. Om endast 
en kabel används ansluts 
kabeln direkt som i figuren.

Kabeldragning med kabelklämma
1. Sätt in kablarna i 
kabelklämman och fäst dem som 
i figuren.

2. Dra kablarna så att de inte 
ligger an mot kompressorn, 
kylrören eller höljenas kanter.
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10.3.2. DETALjERAD ANSLUTNING AV UTTAGSPANELEN

Markering Del Beskrivning
UTTAGSPANEL 1 (TB1)

N
AC 230V

AC 400V Anslutning av huvudströmförsörjningen (230/400VAC) är installerad i 
terminalerna T, L1, L2, L3, N. 

L1
L2

-
L3

UTTAGSPANEL 2 (TB2)
1 Omvandlingskablar 

inomhus/utomhus 
H-LINK-kraftöverföringen mellan utomhusenheten och 
inomhusenheten är ansluten till terminaler 1-2.2

3 Opentherm 
kommunikationskablar

Endast för tillbehöret intelligent rumstermostat: Mottagaren är 
ansluten till de polaritet-fria terminalerna A/B. 4

5

Valfri PÅ/AV-rumstermostat

Det delade Luft/vattenvärmepumpen-systemet har designats för att 
kunna anslutas till en fjärrtermostat för att effektivt kunna kontrollera 
ditt hems temperatur. Beroende på rumstemperaturen kommer 
termostaten att sätta PÅ eller AV ditt Luft/vattenvärmepump-system. 
Du kommer också kunna programmera på- och av tiderna och uppnå 
intelligenta förbrukningsnivåer.

6

7 L allmänn Vanlig terminallinje för swimmingpool, tariff-switch eller tillbehör till 
solpanel-intag.

8 Intag för Swimmingpool 
Enbart för installationer av swimmingpool: Det är nödvändigt att 
ansluta ett externt intag till den delade Luft/vattenvärmepumpen för 
att tillhandahålla en signal när swimmingpoolens vattenpump är PÅ. 

9 Tariff-switch inlopp Om en tariff-brytaranordning tillhandahålls av den elektriska systemet 
kan den användas till att förhindra att värmepumpen sätts på. 

10 Solpanel-intag Tillgängligt intag för kombination av solpaneler och varmvattentank 
för hushåll. 

11 Varmvattenventil för hushåll Den delade Luft/vattenvärmepumpen kan användas till att värma upp 
DHW. Detta utlopp kommer att vara på när DHW är aktiverad. 

12 N allmänn Neutral vanlig terminal för tillbehörsanordningar. 

13 Swimmingpool-ventil
Den delade Luft/vattenvärmepumpen kan användas till att värma 
upp en swimmingpool. Detta utlopp kommer att vara på när 
swimmingpoolen är aktiverad. 

14 Jordanslutning Jordanslutningsuttag för tillbehör. 
15 Blandningsventil stängd När ett blandat system är obligatoriskt för en andra temperaturkontroll 

är dessa två utlopp nödvändiga för att kontrollera den blandade 
ventilen. 

16 Blandningsventil öppen
17 N allmänn

18 Vattenpump 2 (WP2) Vid en andra temperaturapplikation är det en sekundär pump som är 
den cirkulerande pumpen för det sekundära uppvärmningssystemet.  

19
Vattenpump 3 (WP3) När en hydraulisk separator eller buffertank används behövs en extra 

vattenpump (WP3).20

21
Utlopp för värmepanna Pannan kan användas när värmepumpen inte själv klarar av att nå 

den nödvändiga temperaturen.22
23 Utlopp för elektrisk DHW-

värmare

Om DHW-förvaringstanken innehåller en elektrisk värmare kan den 
delade Luft/vattenvärmepumpen möjliggöra det om värmepumpen 
inte kan uppnå DHW-temperatur på egen hand. 24

25
Solpanel-utlopp Intag för kombination av solpaneler och varmvattentank för hushåll. 

26

27 DHW-termistor DHW-sensorn används för att kontrollera förvarings-
varmvattentanken för hushåll. 

28 Allmänn termistor Allmän terminal för termistor.

29 Vattenutlopp för värmepanna 
(THMwo3) Vattensensor för värmepanna-kombination. 

30
Vattenutlopp C2-termistor 
(THMwo2)

Sensorn används för en andra temperaturkontroll och bör placeras 
efter den blandade ventilen och cirkulationspumpen.31

32(+) Termistor sekundär 
omgivning

Sensorn används för den temperaturkontroll sekundär omgivning och 
ska placeras utomhus.33(-)

34(+)
Termistor swimmingpool Sensorn används för swimmingpoolens temperaturkontroll och ska 

placeras inuti swimmingpoolens plåtvärmeväxlare. 35(-)

KABELANSLUTNINGAR
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10.3.3. DETALjERAD ANSLUTNING AV UTTAGSPANELEN 

 ¡ Huvudströmförsörjning	(TB1)
Huvudströmanslutningen är ansluten till uttagspanelen 1 
(TB1) enligt följande: 

Strömuttag

 

Fall 1. Strömförsörjning: 
1~230 V, 50 Hz

Fall 2. Strömförsörjning: 
3N~400 V, 50 Hz

 ¡ Omvandlingskablar inomhus/utomhus (TB2)
Kraftöverföringen är ansluten till terminaler 1-2.
H-LINK II-anslutningssystem kräver bara två 
kraftöverföringskablar som ansluter till inomhus- och 
utomhusenheten. 

 

1

1

2

2

Luft/vattenvärmepumpen

Utomhusenhet

 ¡ Konfiguration	för	rumstermostat-installation
Det finns två olika typer av rumstermostater som tillbehör

 − Valfri intelligent rumstermostat (TB2)
Endast för tillbehöret intelligent rumstermostat: Mottagaren är 
ansluten till de polaritet-fria terminalerna A/B.
Rumsenheten och RF-mottagaren är redan konfigurerade 
för att kommunicera med varandra. Om rumsenheten 
eller RF-mottagaren ersätts eller tilldelas en andra 
temperaturtermostat är det nödvändigt att använda RFs 
bindningsprocedur (se kapitel om bindningsprocedur)

 

3 4

RF- 
mottagare

 − Valfri ON/OFF-Rumtermostat (TB2)
Värmepumpssystemet har designats för att kunna anslutas 
till en ON/OFF-fjärrtermostat för att effektivt kunna kontrollera 
ditt hems temperatur. Beroende på rumstemperaturen 
kommer termostaten att sätta på eller stänga av systemet.

 − Om ingen termostat har installerats
Man hoppar över terminalerna 4 och 5 på panelen. Om 
ingen fjärrtermostat installeras kommer enhetens funktion 
(Thermo ON/OFF) att kontrolleras av kontrollsystemet för 
”vattenberäkning”.

5 6

 − Installation av AF-RTU-01 Termostat (Hitachi del)
Avlägsna byglingen mellan terrminalerna 4 och 5 på 
uttagspanel 2 och anslut termostatmottagaren som visas i 
följande illustration:

 

5 65 6 RF-
mottagare

Krav för termostat:
 − Strömförsörjning: 230V AC 
 − Kontaktspänning: 230V.

 VIKTIGT:
 - Om intelligent rumstermostat väljs har inte en valfri ON/
OFF-termostat non effekt.

 - Ställ in konfigurationen i användarkontrollen. Se 
”Konfiguration för LCD-användargränssnitt” för mer 
information.

 ¡ Swimmingpool inlopp (TB2)
Det är nödvändigt att ansluta ett externt inlopp till 
värmepumpen för att tillhandahålla en signal när 
swimmingpoolens pump är på.  

 

7 8

Vattenpump 
swimmingpool

Swimmingpool-
station

L

 ¡ Tariff-switch inlopp (TB2)
Om en enhet för styrning utifrån tariffer (laststyrning) 
tillhandahålls av elleverantören kan den användas för att 
förhindra att värmepumpen startas.
För mer information se kapitlett om valifria funktioner.

 

7 9

Tariff-anordning

Tariff-switch-
anordning

L
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 ¡ Solpanel-intag (TB2)
Pumpstationen för solpaneler kommer att ha en extra kontakt 
som stängs när solpanelspumpens kontakt är i drift. 
Denna kontakt kommer att tillhandahålla 230 V till 
inomhusenhetens intag och förhindra uppvärmning av 
kranvatten med varmvattenpumpen och/eller booster-
värmare vid uppvärmning med solpaneler.

 
 

L N R N 1 2

L N 

7  10

Station för 
solpanelspump Luft/vattenvärmepumpen

L

 ¡ Varmvattenventil för hushåll (TB2)
Enheten kan användas för uppvärmning av DHW. Signalen 
används för den avledande motoriserade 3-vägsventilen 
och tillhandahåller positionskontroll av tillförande vattenflöde 
(flöde för lokaluppvärmning när signalen är avstängd och 
flöde för DHW när signalen är PÅ).

 

 12  11

N

L

LN

DHWT 3WV
L(a)

N(b)

M

Vid användning av lämplig kabel, anslut ventilkabeln som 
visas i det föregående diagrammet.
Krav för ventil:
 − Strömförsörjning: 230V AC 50Hz.
 − Högsta strömstyrka: 100mA

 VARNING:
Endast 3-vägsventil kan anslutas:

 - Fjäderventil med två kablar av 3-vägstypen:  
3-vägsventilen bör passa när den fungerar normalt 
(ingen ström in i ventilen). Avleder normalt till 
uppvärmningssystemets sida.  

 - Vid användning av SPST-3-vägsventil är HITACHI inte 
ansvarig för dess drift. 

 ¡ Swimmingpool-Ventil (TB2)
Enheten kan användas för uppvärmning av swimmingpool. 
Signalen används för den avledande motoriserade 
3-vägsventilen och tillhandahåller positionskontroll av 
tillförande vattenflöde (flöde för lokaluppvärmning när signalen 
är avstängd och flöde för swimmingpool när signalen är PÅ).  

 

TB2
 12  13

N

L

LN

SWP 3WV
L(a)

N(b)

M

Vid användning av lämplig kabel, anslut ventilkabeln som 
visas i det föregående diagrammet.
Krav för ventil:
 − Strömförsörjning: 230V AC 50Hz.

 − Högsta strömstyrka: 100mA

 VARNING:
Endast 3-vägsventil kan anslutas:

 - Fjäderventil med två kablar av 3-vägstypen:  
3-vägsventilen bör passa när den fungerar normalt 
(ingen ström in i ventilen).  Avleder normalt till 
uppvärmningssystemets sida.

 - Vid användning av SPST-3-vägsventil är HITACHI inte 
ansvarig för dess drift. 

 ¡ Blandad ventil för 2nd systemkontroll (TB2)
I ett blandat system (för en andra temperaturnivå) styrs 
blandningsventilen för att den inställda temperaturen ska 
kunna uppnås.

 Vmix

L-1

R-3

LN

15 17   16

M

L

N-2

Objekt Benämning Beskrivning

15 Vänster Stäng

17 Neutral Neutral

16 Höger  Öppna

Vid användning av lämplig kabel, anslut ventilkabeln som 
visas i det föregående diagrammet.  
Krav för ventil:
 − Strömförsörjning: 230V AC 50Hz.

 − Högsta strömstyrka: 100mA

 ¡ Vattenpump för 2nd systemkontroll (TB2)
Om en andra systeminstallation äger rum (andra 
temperaturnivå) är den sekundära pumpen den cirkulerande 
pumpen för det andra uppvärmningssystemet.

 

17 WP2     18

LN

Sekundär 
vattenpump

Vid användning av lämplig kabel, anslut pumpkabeln som 
visas i det föregående diagrammet.
Krav för pump:
 − Strömförsörjning 230V AC 50Hz.

 − Högsta strömstyrka: 500mA (Vid hög förbrukning av 
vattenpumpen, installera ett extra relä)
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 ¡ Vattenpump 3 för hydrauliskt separatorsystem (TB2)
När värmepannan konfigureras med värmepumpen eller 
behöver en extra pump till systemet måste en hydraulisk 
separator eller en bufferttank försäkra den hydrauliska 
balansen. En extra vattenpump (WP3) behövs.

 

19 20

Vattenpump

Vid användning av lämplig kabel, anslut pumpkabeln som 
visas i det föregående diagrammet.
Krav för pump:
 − Strömförsörjning. 230 VAC, 50Hz

 − Högsta strömstyrka: 500mA (Vid hög förbrukning av 
vattenpumpen, installera ett extra relä).

 ¡ Utlopp för värmepanna (TB2)
Pannan kan användas när värmepumpen inte själv klarar av 
att nå den nödvändiga temperaturen.
Detta utlopp aktiveras när värmepannan kräver det.

 

21 22 Värmepanna

Inlopp för värmepanna

 ¡ Utlopp för elektrisk DHW-värmare (TB2)
Om DHW-förvaringstanken innehåller en elektrisk värmare kan 
Luft/vattenvärmepumpen möjliggöra det om värmepumpen inte 
kan uppnå DHW-temperatur på egen hand.

 

23 EH DHWT24

Inlopp för elektrisk 
värmare

 VIKTIGT:
För HITACHIs varmvattentank för hushåll (DHW200/300 
(E/S)-2.5H1E) kommer terminalanslutningarna att vara 
terminaler 3 och 4.

 ¡ Solpanel-utlopp (TB2)
När solpanelsläge möjliggörs av värmepumpen och 
temperaturen i solpanelerna överstiger vattentemperaturen 
i varmvattentanken för hushåll kommer varmvattenpumpens 
utlopp att sättas PÅ. (terminaler 20/21).

 

25 26
Assistent-vatten 
pump för Tillval 1
3-vägsventil för 
solpanelerför tillval 2

 ¡ Termistorn
 − DHW-sensorn (THMDHW) används för att kontrollera 

förvarings-varmvattentanken för hushåll.
 − Vattensensor (THMWO3) för hydraulisk separator eller 

bufferttank kombination.
 − Den blandade försörjningssensorn (THMWO2) används i 

system med en blandad ventil och bör vara placerad efter 
den blandade ventilen och cirkulationspumpen på det andra 
systemet.

 − Sekundär sensor för omgivande temperatur (THMAMB2) 
används när värmepumpen är placerad på en position som 
är olämplig för denna mätning.

 − Swimmingpoolens sensor (THMSWP) används för 
swimmingpoolens temperaturkontroll och ska placeras inuti 
swimmingpoolens plåtvärmeväxlare

3129 3027 28

THMwo2THMwo3THMDHWT THMamb2 THMswp

3432 33 35
+ - + -

 VIKTIGT:
Sekundär sensor för omgivande temperatur och swim-
mingpoolens temperaturkontroll använder en sensor med 
4-20 mA tranceiver. Signalen 4-20 mA är polaritetskänslig. 
Du måste ansluta kablarna enligt bilden.
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10.4. DIP-BRYTARINSTÄLLNINGAR FÖR LUFT/VATTENVÄRMEPUMPENS INOMHUSENHET

10.4.1. PLACERING AV DIP-BRYTARE OCH VRIDBARA KNAPPAR
Nedan anges dip-brytarnas placering:

Statusindikator. Tryck 
PSW2 i mer än 3 
sekunder för att ändra 
displayens läge

Överst visas 
enhetsstatus

Nederst visas 
enhetsstatus 2

 VIKTIGT:
 − Märket “■” anger dip-brytarnas lägen.
 − Märket “■” betyder att stiftens position inte berörs.
 − Siffrorna visar inställningen före leverans och efter gjorda 

val.
 − "Används ej" betyder att stiftet inte behöver ändras.  Ett 

tekniskt fek kan uppstå om det ändras.

 VARNING:
Innan dip-brytarna ställs in måste strömförsörjningen 
brytas. Därefter ställs dip-brytarnas lägen in. Om 
kontakterna ställs in utan att strömförsörjningen har brutits 
blir inställningen ogiltig.

10.4.2. DIP-BRYTARES OCH VRIDBARA KNAPPARS 
FUNKTIONER

 ¡ DSW1:	Används	ej

 ¡ DSW2: Kapacitetsinställningar för enhet 

RWM-2.0FSN3E

RWM-3.0FSN3E

RWM-4.0FSN3E

RWM-5.0FSN3E

RWM-6.0FSN3E

KABELANSLUTNINGAR
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 ¡ DSW3: Extra inställningar

Inställning vid leverans

 

N.A. (Används ej)

 

N.A. (Används ej)

 

1-stegsvärmare för 3-fasenhet

 

N.A. (Används ej)

 
 ¡ DSW4: Extra inställningar

Inställning vid leverans

 87

Möjliga tillvalsfunktioner 

 87

Värmare AV

 87

N.A. (Används ej)

 87

Standard/ECO-vattenpump drift

 87

Reservdriftsvärmare 

 87

Nedkylning

 87

Sensortillbehör för utomhus

 87

N.A. (Används ej)

 87

 VIKTIGT:
Aktivera aldrig Värmare AV och Reservdriftsvärmare 
samtidigt.

 VARNING:
Sätt aldrig ON alla DSW4 dip-brytarna samtidigt.  Om 
detta händer avlägsnas enhetens mjukvara. 

 ¡ DSW5:	Intern	konfiguration

Används ej

 ¡ DSW6:	Intern	konfiguration

Används ej

 ¡ DSW7:	Intern	konfiguration

Används ej

 ¡ DSW8:	Intern	konfiguration

Används ej

 ¡ DSW9:	Intern	konfiguration

Används ej

 ¡ RSW1 & RSW2: Inställning för kylmedlets cykel

Inställning för kylmedlets cykel:
RSW1: Tio siffror
RSW2: Enhetssiffror    

 ¡ RSW3 & RSW4: Inställningsadress till inomhusenhet

Inställning för kylmedlets cykel:
RSW3: Tio siffror
RSW4: Enhetssiffror    
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10.4.3. LED INDIKATIONER

 ¡ LED1: Pumpdrift

Status LED 1

Pumpdrift ON ON

Strömförsörjning OFF OFF

 ¡ LED2: System för värmedrift

Status LED 2

Systemvärmare eller drift av värmepanna ON

Systemvärmare eller drift av värmepanna OFF

 ¡ LED3: HSW Drift av värmare

Status LED 3

HSW Drift av värmare ON ON

HSW Drift av värmare OFF OFF

 ¡ LED 4: Indikator för driftsstatus

Status LED 4

Thermo OFF OFF

Thermo ON ON

 ¡ LED 5: Indikator för spänningsmatning

Status LED 5

Strömförsörjning ON ON

Strömförsörjning OFF OFF

 ¡ LED 6: Larmindikering

Status LED 5

Larm ON ON (ljudknäpp)

Larm OFF OFF

 ¡ LED7:	Används	ej

 ¡ LED8: Sändningsindikering för H-Link

10.4.4. DRIFTSDISPLAY (7-SEGMENTS PCB)

 ¡ Driftsdisplay vid normal drift 

Segment display: 

Segment display

Övre 
(2 char)

Nedre 
(3 char)

Enhet OFF oF
Nedkylning - Begär OFF

Co

5t
Nedkylning - Thermo OFF of
Nedkylning - Thermo ON on
Uppvärmning - Begär OFF

hE

5t
Uppvärmning - Thermo OFF of
Uppvärmning - Thermo ON on
Uppvärmning - Värmepanna ON bo
Varmt sanitärt vatten – Thermo OFF

hS
oF

Varmt sanitärt vatten – Thermo ON on
Swimmingpool - Thermo OFF

sP
oF

Swimmingpool - Thermo ON on
Larm AL Larmkod
Provkörning av uppvärmning/nedkylning t(h/c) --

Tariff-funktionen är aktiverad HE/Co tAr

 − Kontrollera indikationsfunktioner
Kombination av kontrollbrytare (▲: PSW2▼: PSW1) 
display  tre indikationer visas nedan:

▲: PSW2 ▼: PSW1 Funktionsnamn Displaydetaljer

○ Kontrollindikator Vatten temp, 
cykel temp, etc

○: Tryck längre än 3 sek
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 − Sammanfattningstabell över "kontrollindikationer"

Displaykod Informations- 
display Beskrivning

tC BBB Inställning för kallvattentemperatur Setting (ºC)

th BBB Inställning för varmvattentemperatur Setting (ºC)

In BBB Vattenintag temp. (THMWI) (ºC)

ot BBB Vattenutlopp temp. (THMWO) (ºC)

oi BBB Vattenutlopp temp. HP (THMWOHP) (ºC)

o2 BBB Vattenutlopp temp. System 2 (THMWO2) (ºC)

ob BBB Vattenutlopp temp. Värmepanna (THMWO3)

oH BBB Vattenutlopp temp. DHW (THMDHW) (ºC)

oS BBB Swimmingpooltemperatur (THMSWP) (ºC)

tA BBB Utomhusenhetens omgivande temp. (THM7) (ºC)

tA. BBB Sekundär omgivande temp. (THMAMB2) (ºC)

tI BBB Utomhusenhetens omgivande genomsnittstemperatur (ºC)

tG BBB Gastemperatur (THMG) (ºC)

tl BBB Vätsketemperatur (THML) (ºC)

td BBB Kompressorns högsta temp (THM9) (ºC)

ts BBB Avdunstningsgas temp (THM8) (ºC)

df 888 Avfrostning

d1 888 Orsak till stopp

H1 BBB Driftfrekvens för inverter (Hz)

ei BBB Öppning till expansionsventil inomhus (%)

Eo BBB Öppning för expansionsventil utomhus

p1 BBB Kompressorström (A)

Ou BBB Adress kylmediecykel

Iu BBB Adress inomhusenhet

no BBB ROM Nr.

Cd BBB Kapacitetskod (Hp x 8)

Co BBB Kapacitetskod utomhus (Hp x 8)

11. FÖRE DRIFT 

 VARNING:
 − Låt strömförsörjningen vara inkopplad i cirka 12 timmar 

innan du startar systemet efter en längre tids avstängning. 
Starta inte systemet omedelbart efter att du kopplat 
in strömförsörjningen. Det kan leda till kompressorfel 
eftersom kompressorn inte är ordentligt uppvärmd.

 − När systemet startas efter att ha varit avstängt mer än ca 
tre månader bör det kontrolleras av en servicetekniker.

 − Starta alltid användningen i uppvärmningsläge.
 − Stäng av huvudströmbrytaren när systemet inte ska 

användas under en längre tid. eftersom oljepannan alltid 
är igång även när kompressorn inte fungerar förbrukas 
elektricitet om inte huvudströmbrytaren är AV.  
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12. DRIFT AV INOMHUSENHET 
12.1. PLACERING AV DRIFTKNAPPAR

 Manometer
Manometer som kontrollerar vattenutloppstrycket i 
installationen.

 LCD-kontrollör
Enhetsgränssnittet som hjälper användaren att 
konfigurera tillgängliga inställningar 

 Kör/Stopp
Starta eller stanna hela enheten eller utvalda system.

 Pilknappar
Hjälper användaren att förflytta sig genom menyerna och 
vyerna

 Ok knapp
Välj variabel som ska redigeras och bekräfta det valda 
värdet. 

 Tillbaka knapp
Gå tillbaka till den föregående menyn eller vyn och 
annullera de valda värdena.

 LCD-display
Skärm där kontrollörmjukvaran förevisas.

12.2. INDIKATIONER OM ONORMALA TILLSTÅND FÖREKOMMER



 Larmkod
När larmet går visas den aktuella larmkoden på 
displayen.














DRIFT AV 
INOMHUSENHET
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13. DRIFTSÄTTNING 
När installationen är klar genomför du en driftsättning enligt 
följande instruktioner och överlämnar systemet till kunden. 
Verkställ driftsättningen av enheten metodiskt och kontrollera att 
el- och rörinstallationerna är korrekt anslutna.

Inomhus- och utomhusenheter måste konfigureras av 
installatören för att enheten ska fungera och för att 
inställningarna ska bli perfekta.  

13.1. PRELIMINÄR KONTROLL

13.1.1. KONTROLL AV ENHET
 - Kontrollera enhetens externa utseende för att se om den har 
skadats under transporten eller installationen

 - Utför installationsplatsen Hitachi installationer (se 
enhetsplatser i utomhus- och inomhusmanualen)

13.1.2. ELEKTRISK KONTROLL

 VARNING:
Använd inte systemet förrän alla kontrollpunkter har gåtts 
igenom har godkänts: 
 - Kontrollera att det elektriska motståndet är större än 
1 MΩ genom att mäta motståndet mellan jord och 
de elektriska delarnas terminal. Använd annars inte 
systemet förrän du har funnit och åtgärdat det elektriska 
läckaget. Anslut inte spänningen till kontakterna för 
anslutning (1 och 2, 3 och 4 och sensorer).

 - Kontrollera att omställaren för huvudströmkällan har 
varit påslagen i mer än 12 timmar, så att oljan till 
kompressorn har hunnit bli uppvärmd av oljevärmaren

 - Kontrollera fas-sekvensanslutningen i trefas-enheten på 
uttagspanelen. 

 - Kontrollera strömkällan (±10 % av märkspänningen).
 - Kontrollera att de elektriska komponenter 
(huvudsäkringar, brytare, jordfelsbrytare, kablar, 
kontakter och kabelanslutningar) du valt stämmer med 
elektriska data i enhetens tekniska katalog, samt att de 
följer nationella och lokala bestämmelser.

 - Rör inte vid de elektriska komponenterna förrän tre 
minuter efter att du stängt AV huvudströmbrytaren.

 - Kontrollera att dip-brytarnas inställningar på inomhus- 
och utomhusenheten är anslutna enligt motsvarande 
kapitel.

 - Kontrollera att de elektriska ledningarna för inomhus- 
och utomhusenheten är anslutna som beskrivs i 
kapitlet.

 - Kontrollera att sladdragningen är korrekt utförd. För 
att undvika problem med vibrationer, ljud och icke 
fungerande kablar med plåtar. 

13.1.3. HYDRAULISKA KRETSKONTROLLER

 − Kontrollera att systemet har fyllts med vatten på rätt sätt och 
att installationen har dränerats: trycket i värmekretsen måste 
vara 1,8 bar (minst 1,5 bar).

 − Kontrollera att det inte förekommer läckage i vattencykeln
 − Se till att systemets interna vattenvolym är korrekt (se teknisk 

katalog)
 − Kontrollera att det hydrauliska systemets ventiler är öppna.

 VARNING:
Drift av systemet med stängda ventiler kommer att skada 
enheten. 

 − Kontrollera att vattenförsörjningstrycket är lägre än 6 bar.
 − Kontrollera att avluftningstappens ventil är öppen

 VIKTIGT:
Vid påfyllning kan luften i systemet eventuellt inte avlägs-
nas Extra avluftningstapp i installationen bör installeras. 

 − Kontrollera att den elektriska värmaren är helt fylld med 
vatten genom drift av trycksäkerhetsventilen.

 VARNING:
Drift av den elektriska värmaren om den inte är helt fylld 
med vatten kan skada värmaren

 − Kontrollera att de extra vattenpumparna (WP2 och/eller WP3) 
är korrekt anslutna till uttagspanelen.

 VARNING:
 - Det minsta obligatoriska vattenflödet är 12 liter/minut  
(6 liter/minut för 2HP enhet). Även när vattenflödet är 
lägre än så (med flödesbrytare-tolerans) kommer ett larm 
att visas på enhetens display.

 - Kom ihåg att vattenanslutningen måste vara i enlighet 
med lokala regler.

 - Vattenkvaliteten måste uppfylla EU-direktivet 98/83 EC.

13.1.4. KONTROLL AV KYLSYSTEMET

 − Kontrollera att stoppventilerna för gas- och vätskeledningar 
är helt öppna.

 − Kontrollera att storleken på rören och påfyllning av kylmediet 
följer rekommendationerna.

 − Kontrollera enhetens insida så inget läckage av kylmedel har 
förekommit. Om ett kylmedelläckage förekommer, ring då din 
återförsäljare.

 − Hänvisa till utomhusenhetens driftsättningsmanual.
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13.3. PROVKÖRNING AV INOMHUSENHET

Detta val är inte tillgängligt på menyn. Användaren kan 
utföra provkörningsfunktioner genom att trycka på OK och 
Ner pilknapparna i 3 sekunder.
Efter den kombinationen kommer fjärrkontrollen att fråga 
efter provkörningens varaktighet.
Observera att provkörningsläget är samma som 
enhetsläget som väljs på den globala vyn.
Välj enhetsläge, uppvärmning eller nedkylning, innan du 
startar provkörningen.

Varaktigheten kommer att vara mellan 00:30 och 12:00 
timmar.

Efter att ha tryckt på startknappen kommer 
Utomhusenheten att börja med provkörningen.
Under utförandet av provkörningen kommer den att visas 
på följande skärm.

 VIKTIGT:
För utomhusprovkörning, hänvisa till utomhusenhetens installationsmanual.

13.2. DRIFTSÄTTNINGSPROCEDUR
Den här proceduren gäller, oavsett vilka alternativ som finns på 
modulen.

 − När installationen är komplett och alla nödvändiga 
inställningar (Dip-brytare i PCBs och användargränssnittets 
konfiguration) har genomförts, stäng då av ellåda och placera 
ellådan enligt manualen. 

 − Välj driftläge (nedkylning eller uppvärmning) genom 
användning av användargränssnittet. 

 − Gör en provkörning (enligt punkt Provkörning för 
inomhusenhet).

 − Efter att provkörningen är färdig, starta hela enheten eller det 
valda systemet genom att trycka på Kör/Stopp-knappen. 

13.2.1. FÖRSTA STARTEN SKA GÖRAS VID LÅGA 
UTOMHUSTEMPERATURER

 − Under driftsättning och när vattentemperaturen är väldigt låg 
är det viktigt att värma upp vattnet gradvis.    
Extra tillvalsfunktioner kan användas för start vid låga 
vattentemperatur-förhållanden: 
Torkningsfunktion för golvbetong:
 − Funktionen för golvbetong används endast vid processen 

att torka nyligen lagd golvbetong i golvvärmesystemet.  
Processen baseras på EN-1264 par 4.

 − När användare aktiverar golvyt-funktionen följer vattnets 
inställningspunkt ett förbestämd schema:

1. Inställningspunkten för vatten hålls konstant till 
25ºC under tre dagar.

2. Inställningspunkten för vatten är inställd på 
högsta värmeförsörjnings-temperatur (men alltid 
begränsad till ≤ 55ºC) under fyra dagar.

 VARNING:
Uppvärmning vid lägre vattentemperaturer (cirka 10ºC 
to 15ºC) och lägre utomhustemperaturer (<10ºC) kan 
förorsaka skada på värmepumpen vid avfrostning.
Resultatet är att, uppvärmning till 15ºC när 
utomhustemperaturen är lägre än 10ºC utförs av den 
elektriska värmaren. 

 VIKTIGT:
Om värmaren tvingas stängas AV (av inställning för valfri 
dip-brytare) utförs inte dessa tillstånd och uppvärmning 
utförs av värmepumpen. HITACHI ansvarar ej för dess drift.

 VARNING:
Det rekommenderas att man först startar enheten (slå 
först PÅ) med värmaren forcerad AV (DSW4-7: PÅ) och 
kompressorn forcerad AV, så att pumpen cirkulerar vattnet 
och den luft som kan finnas inuti det elektriska motståndet 
elimineras (Kontrollera att värmaren är helt fylld).

DRIFTSÄTTNING

PROVKÖRNING

Varaktighet: 

AVBRYT START

PROVKÖRNING

AVBRYTKvarstående tid:
Drift för displayparametrar

Systemdrift
Enhetsstatus

Inställningspunkt
Aktuell temperatur

Konfiguration för provkörning av utomhusenhet
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När provkörningen ställs in för utomhusenheten, kommer 
provkörningsikonen att visas på meddelanderaden. 

När provkörningen har avslutats kommer följande skärm att 
visas.

Genom att trycka på Utträdesknappen kommer användaren 
till den omfattande vyn.

14. ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

LCD-användarkontroll är det nya användarvänliga gränssnittet för kontroll av enheten. Denna kontroll använder OpenTherm-
kommunikation som låter enheten styras av fjärrkontroll genom en intelligent rumstermostat.

14.1. BESKRIVNING AV HÅRDVARAN

14.1.1. DEFINITION AV KNAPPARNA
Kontrollens driftläge är väldigt enkelt med sina sju användarvänliga knappar.

Definition av knapparna:
On/Off: Från en omfattande synvinkel sätter dessa på eller 

stänger av det valda området.  Om inget område väljs kommer 
enheten antingen att sättas på eller stängas av. Från andra 
displayer kommer det att stoppa alla enheter då den fungerar 
som ett nödstopp. 

Ok: denna knapp används för att välja punkter och bekräfta 
redigering av dem. 

4 Pilar: dessa pilar låter dig navigera i menyerna och displayerna. 
Återvända: används som återställ-knapp när man redigerar en 

punkt samt för att komma till huvudmenyn från den allmänna 
displayen. 

 

HITACHI

OK






14.2. OMFATTANDE VY

Huvudskärmen kallas "omfattande vy" Den tillhandahåller 
information från det allmänna systemet.
Förflytta dig genom denna vy genom att använda pilknapparna.
"Tid & Datum", ”Larmindikation" och "Enhetens statussignaler" 
visas på alla displayer. 
Enbart de följande parametrarna kan modifieras på den 
"omfattande vy"-displayen:

 − DHW-temperatur
 − Swimmingpooltemperatur
 − Enhetsläge
 − Av/på system, DHW, swimmingpool eller hela enheten
 − Övriga värden är ej redigerbara

För att redigera parametrarna välj först den önskade parametern 
och tryck på OK-knappen. Efter det kan det nya värdet införas 
genom användning av "pilknapparna". Bekräfta att värdet är 
korrekt ännu en gång genom att trycka på OK-knappen. Återställ-
knappen återställer det föregående värdet. 

Genom att trycka på "On/Av"-knapparna slås "On/Av"-statusen på 
för alla områden (om de är tillgängliga).
För att ändra "statusen" på ett område välj det önskade området 
och tryck på "On/Av"-knappen.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

PROVKÖRNING

GÅ UTProvkörning avslutad
Drift för displayparametrar

Systemdrift
Enhetsstatus

Inställningspunkt
Aktuell temperatur
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Tid och datum
Visar aktuellt datum- och tidsinformation. 
Informationen som visas kan ändras i menyn för 
kontrollkonfiguration.

Larm indikation
Llarm indikation förekommer när ett larm påvisas.   
Larmikonen och larmkoden kommer att förekomma. 

Kontroll av System I & II
Detta visar temperaturinställningen som har beräknats 
till varje system och en ikon som indikerar halten av 
temperaturinställningen som genereras.  
Genom att trycka på ON/OFF-knappen på ett av 
dessa system kommer det att slås på eller stängas av. 
När Luft/vattenvärmepumpens system har 
konfigurerat en intelligent rumstermostat, kan 
temperaturinställningarna för system I och II ändras 
mellan följande variabler.

 - SET: Kontroll för temperaturinställning
 - OTC: OTC Temperaturinställning
 - ROOM: Rumstemperaturinställning
 - CURR: Aktuell rumstemperatur

Enhetsläge
Denna ikon visar enhetens läge i driftstatusen. Det 
kan redigeras genom att trycka på OK-knappen 
och det kan ändras mellan uppvärmnings- och 
nedkylningsläge.

Kontroll elektrisk värmare:
 - 1 - Steg 1
 - 2 - Steg 2
 - 3 - Steg 3

Kontroll elektrisk värmare DHWT:
- ON
- Avaktiverad av timer

Enhetsläge (status)
 - Varmt
 - Svalt

Timer aktiverad
Enhetens statussignaler

Denna delen av displayen visar alla ikoner för 
meddelanden som erbjuder allmän information om 
enhetens situation. 
Tillgängliga signaler går från vänster till höger:

 - Indikation för installationsläge
 - Avfrostning 
 - Vattenpumpar
 - kompletterande solpanelsystem 
 - Kompressor ON
 - Swimmingpool 
 - Värmepanna på
 - Tariffingång
 - Provkörning 
 - Automatisk avstängning för sommartid

Konfigurationsmeny
- Enhetskonfiguration 
- Kontrollkonfiguration

 














Ikonen indikerar när det är möjligt att gå till konfigurationsmenyn.  
Om ikonen visas kan användaren återvända till menyn genom 
att trycka på tillbaka-knappen.  Den har flera tillval som kan 
konfigureras enligt följande sidor.

Sanitär tankkontroll 
Tillgängliga tillval:

 - DHWT-temperaturinställning
 - DHWT-Vattentemperatur 

Denna vy informerar om DHWs temperaturinställning och visar en 
temperaturikon som indikerar temperaturhalten som DHW kommer 
att generera. 
Den kommer också att ha en ikon som visar om den elektriska 
värmaren av DHW fungerar samt en annan som indikerar om en 
timer är konfigurerad för den aktuella dagen.
DHW-temperaturinställningen kan ändras genom att trycka på OK-
knappen ovanför den. 
Genom att trycka på ON/OFF-knappen över DHW området kommer 
den att sättas ON eller stängas AV.
Om anti-legionella fungerar kommer en ANTL-text att visas och 
inställningskonfigurationen på den anti-legionella menyn kommer 
att visas på displayen. 

 Kontroll swimmingpool
Tillgängliga tillval:
- SWP temperaturinställning
- SWP vattentemperatur

Denna vy informerar om swimmingpoolens temperaturinställning 
och visar en temperaturikon som indikerar temperaturhalten 
som swimmingpoolen kommer att generera. Swimmingpoolens 
temperaturinställning kan ändras genom att trycka på OK-knappen 
ovanför den.
Genom att trycka på ON/OFF-knappen över 
swimmingpoolsområdet kommer den att sättas PÅ eller stängas AV.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
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14.3. BESKRIVNING AV IKONERNA

Ikon Benämning Värden Förklaring

OFF

System I eller II 
status

OFF System I eller II är i Begär-OFF

System I eller II är i Thermo-OFF

System I eller II arbetar mellan 0 < X ≤ 33% av den önskade temperaturen

System I eller II arbetar mellan 33 < X ≤ 66% av den önskade temperaturen

System I eller II arbetar mellan 66 < X ≤ 100% av den önskade temperaturen

ANTL

DHW-Status

ANTL Anti-legionella är aktiverad och fungerar 

DHW är i Thermo-OFF

DHW arbetar mellan 0 < X ≤ 33% av den önskade temperaturen

DHW arbetar mellan 33 < X ≤ 66% av den önskade temperaturen

DHW arbetar mellan 66 < X ≤ 100% av den önskade temperaturen

OFF

Swimmingpool status

OFF Swimmingpool är AV

SWP är ställd till thermo OFF

SWP arbetar mellan 0 < X < 33 % av den önskade temperaturen

SWP arbetar mellan 33 < X ≤ 66% av den önskade temperaturen

SWP arbetar mellan 66 < X ≤ 100 % av den önskade temperaturen

888

Temperaturinställning

Värde Visar temperaturinställningen i systemet eller DHW

OFF Systemet eller DHW har stoppats

En förbudsikon visas på displayen när en timer förbjuder tanken. Detta betyder att en timer är 
inställd för den aktuella dagen men den aktuella tiden är utanför den tillåtna perioden

Läge

Systemet arbetar i uppvärmningsläge

Systemet arbetar i nedkylningsläge 

Pump
Denna ikon informerar om pumpdriften. 
Det finns tre tillgängliga pumpar i systemet.  De är numrerade och deras motsvarande 
nummer visas nedanför pumpikonen när den är i drift

System I och II-steg Indikerar vilken av de tre möjliga uppvärmningsstegen som används i rumsuppvärmnings-
systemet.

DHW-värmare Informerar om DHW-värmarens drift

DHW-värmare När DHW-värmaren blockeras av timern kommer blockeringsikonen att visas på samma ställe 
som ikonen för DHW-värmaren.
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Ikon Benämning Värden Förklaring

Installationsläge Informerar att LCD är inloggad i installationsläget som har särskilda privilegier 

Swimmingpool Swimminpool är aktiverad

Solpaneler Det extra solpanelssystemet är aktiverat

Kompressor Kompressor är aktiverad

Larm Existerande larm.  Ikonen visas med larmkoden 

Värmepanna Värmepannans system är aktiverat

Tariff När tariff-signalen är mottagen tillämpas driftsbegränsningen

DHW-timer När timern är konfigurerad och aktiverad kommer denna ikon att visas tillsammans med den 
aktiva timerns nummer

Avfrostning Avfrostningsfunktionen är aktiv 

Provkörning Informerar om aktiveringen av "Provkörningsfunktionen" i utomhusenheten 

Automatisk avstängning 
för sommartid Meddelar att uppvärmning är av eftersom Automatisk avstängning för sommartid har aktiverats

Meny Denna ikon låter användaren gå till "huvudmenyn" genom att trycka på "Återvänd"-knappen. 
Den "omfattande vyn" visas när det är möjligt att återvända till menyn

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
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14.4. ENHETSKONFIGURATION 
De följande kapitlen förklarar för användaren alla punkter som enhetskonfigurationen innehåller.

 OBS:
Menyerna kan modifieras vid konfigurering. Konfigurationen kommer att dölja eller visa möjliga tillval. Till exempel om System II 
är inaktiverat kommer alla system II-tillval att döljas.  

14.4.1. ANVÄNDNING AV DISPLAYEN
Detta är listan över displayens parametrar som kan konsulteras. Alla är enbart läsbara.
De flesta av dessa variabler är samma som kan konsulteras i sju-segmentet om information tas från utomhusenheten.

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd: Steg Enhet
Systemdrift

1-000 Driftstatus OFF

OFF
Kallt D-OFF
Kallt T-OFF
Kallt ON
Varmt D-OFF
Varmt T-OFF
Varmt ON
DHW OFF
DHW ON
SWP OFF
SWP ON
Larm XXX (XXX= Kodnummer)

- -

Enhetsstatus
1-003 Öppning till expansionsventil inomhus (%) - Variabelvärden - %

1-103 Öppning till expansionsventil utomhus (%) - Variabelvärden - %

1-004 Driftfrekvens för inverter (Hz) - Variabelvärden - Hz

1-005 Avfrostning - Variabelvärden - -

1-006 Orsak till stopp - Variabelvärden - -

1-010 Kompressorström (A) - Variabelvärden - A

1-011 PCB-Hårdvara - Variabelvärden - -

1-012 Produkt spec-kod - Variabelvärden - -

1-013 Position för blandningsventil (%) - Variabelvärden - %

Aktuell temperatur
1-014 Vattenintag Tº - Variabelvärden - ºC

1-015 Vattenuttag Tº - Variabelvärden - ºC

1-115 Vattenuttag Tº för värmepanna - Variabelvärden - ºC

1-215 Vattenuttag Tº C2 - Variabelvärden - ºC

1-315 DHW Vatten Tº - Variabelvärden - ºC

1-415 SWP Tº - Variabelvärden - ºC

1-016 Gas Tº - Variabelvärden - ºC

1-016 Vätske Tº - Variabelvärden - ºC

1-017 Utomhustemperatur Tº - Variabelvärden - ºC

1-117 Utomhustemperatur i genomsnitt - Variabelvärden - ºC
1-217 Sekundär omgivande Tº - Variable value - ºC

1-218 Sommar-avstängningsbrytarens 
genomsnitts Tº - Variabelvärden - ºC

1-018 Utloppsgas Tº - Variabelvärden - ºC

1-019 Suggas Tº - Variabelvärden - ºC

1-020 Rums Tº C1 - Variabelvärden - ºC

1-120 Rums Tº C2 - Variabelvärden - ºC

Inställningspunkt
1-021 Inställningspunkt för OTC-försörjning C1 - Variabelvärden - ºC

1-022 Inställningspunkt för OTC-försörjning C2 - Variabelvärden - ºC

1-023 Vatten Tº inställning - Variabelvärden - ºC

1-024 Rums Tº inställningspunkt C1 - Variabelvärden - ºC

1-124 Rums Tº inställningspunkt C2 - Variabelvärden - ºC

1-025 DHW Tº inställningspunkt - Variabelvärden - ºC

Alarmhistorik
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14.4.2. KONFIGURATION FÖR RUMSVÄRME

Det viktigaste att konfigurera för rumsvärmefunktionen är 
vattenberäkningen.
Vattenberäkningen beräknar temperaturinställningen för 
varje system genom att välja en funktion för att tilldela varje 
temperaturinställning beroende på rumstemperaturen. 
Varje system kommer att ha sin egen vattenberäknings-typ för 
uppvärmning. Båda systemen kan konfigureras som:

 - Punkt
 - Gradient 
 - Fastställd
 - Ingen

För att ändra mellan dem måste den variabla typen redigeras. 

 OBS:
Vid inställning av rumsvärmesystemet till Ingen kommer 
att inaktivera det för luftkonditionering. Det finns särskilda 
system.
Installatören kan förbjuda möjligheten att ändra 
mellan vattenberäkningslägena. I så fall kommer inte 
användaren att kunna redigera den variabla typen av 
vattenberäkningen.

HITACHI
AM
PM

WATER CALCULATION Tº C1
Type Points

 ¡ Punkt

Punkt är den mest mångsidiga beräkningstypen. Användaren 
ställer in fyra punkter som kommer att skapa en linje 
som representerar funktionen Luft/vattenvärmepumpen 
kommer att ge temperaturinställningen enligt den aktuella 
rumstemperaturen. 

HITACHI
AM
PM

WATER CALCULATION Tº C1
Type Points

TS1L

TS1H

TA1L TA1H

44

20

-20 20

 ¡ Gradient

Beräkna temperaturinställningen genom att använda en 
gradient konfigurerare av installatören. I denna vy kan 
användaren konfigurera samma variabler som i punkt-vyn, 
men enbart automatiskt. Användaren kan endast redigera 
grad-variabeln och det kommer automatiskt ställa in värdena 
för de resterande fyra variablerna i tabellen. 

 VIKTIGT:
Den unika redigerbara variabeln på denna vy är gradient.  

HITACHI
AM
PM

WATER CALCULATION Tº C1
GradientType

TS1L

TS1H

TA1L TA1H

44

20

-20 20

Gradient
0.6

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

VATTENBERÄKNING Tº C1

Typ          Punkter

Typ          Punkter

VATTENBERÄKNING Tº C1

Typ

VATTENBERÄKNING Tº C1
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 ¡ Fastställd

Detta beräkningsläge ställer in systemets 
temperaturinställning till ett fastställt värde som enheten 
är tvingad att behålla.

WATER CALCULATION Tº C1

 ¡ Ingen

Ingen-tillvalet ställer in systemet på inaktivt. 

WATER CALCULATION Tº C1

 ¡ Variabel tabell
Variablerna som används i dessa vyer visas i den följande tabellen.

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd: Steg Enhet
Vattenberäkningstyp

3-004 Vattenberäkning Tº C1 OTC gradient

Ingen
Punkter
Gradient
Fastställd

1 -

3-104 Vattenberäkning Tº C2 Ingen

Ingen
Punkter
Gradient
Fastställd

1 -

Kontroll C1 för OTC punkter för värmare 
3-005 Låg Tº C1 -20 -20~6 1 ºC
3-006 Hög temperatur Tº C1 20 7~25 1 ºC
3-007 Ställ in punkt till låg temperatur Tº C1 44 (3-012) ~ (3-011)* 1 ºC
3-008 Ställ in punkt till hög temperatur Tº C1 20 (3-012) ~ (3-011)* 1 ºC

Kontroll C2 för OTC punkter för värmare 
3-105 Låg Tº C2 -20 -20~6 1 ºC
3-106 Hög temperatur Tº C2 20 7~25 1 ºC
3-107 Ställ in punkt till låg temperatur Tº C2 44 (3-112) ~ (3-111)* 1 ºC
3-108 Ställ in punkt till hög temperatur Tº C2 20 (3-112) ~ (3-111)* 1 ºC

Kontroll C1 för OTC punkter för värmare 
3-009 Gradient C1 0,6 0,2~2,2 0,1 -

Kontroll C2 för OTC punkter för värmare 
3-109 Gradient C2 0,6 0,2~2,2 0,1 -

Fastställd temperatur C1 för uppvärmning
3-010 Fastställd Tº C1 40 (3-012) ~ (3-011)* 1 ºC

Fastställd temperatur C2 för uppvärmning
3-110 Fastställd Tº C2 40 (3-112) ~ (3-111)* 1 ºC

 VIKTIGT:
*Ventiler (3-(0/1)12)~(3-(0/1)11) ställs in av installatören.

VATTENBERÄKNING Tº C1
Typ            Fastställd

VATTENBERÄKNING Tº C1
Typ            Ingen
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14.4.3. KONFIGURATION AV NEDKYLNING AV UTRYMME

I luftkonditoneringssystemet fungerar vattenberäkningstyperna 
på samma sätt som för rumsuppvärmning, men utan gradient 
vy. Detta ger följande vattenberäkningstyper:

- Punkt
- Fastställd
- Ingen

För att ändra mellan dem måste den variabla typen redigeras.

 OBS:
Vid inställning av rumsvärmesystemet till Ingen kommer att 
inaktivera det för luftkonditionering. Det finns oberoende 
system. 
Installatören kan förbjuda möjligheten att ändra mellan 
vattenberäkningslägena. I så fall kommer inte användaren 
att kunna redigera den variabla typen av vattenberäkningen.

WATER CALCULATION Tº C1
Points

 ¡ Punkt

Punkt är den mest mångsidiga beräkningstypen. Användaren 
ställer in fyra punkter som kommer att skapa en linje 
som representerar funktionen Luft/vattenvärmepumpen 
kommer att ge temperaturinställningen enligt den aktuella 
rumstemperaturen.

 VIKTIGT!
Vid användning av applikationer för nedkylning av golv är 
det viktigt att ställa in vattenutloppets lägsta temperatur 
högre än golvtemperaturen för kondensation (högre än 
16ºC)

WATER CALCULATION Tº C1
Points

 ¡ Fastställd

Detta beräkningsläge ställer in systemets 
temperaturinställning till ett fastställt värde som enheten är 
tvingad att behålla.

WATER CALCULATION Tº C1

 ¡ Ingen

Ingen-tillvalet inaktiverar systemet. 

WATER CALCULATION Tº C1

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

VATTENBERÄKNING Tº C1

Typ          Punkt

VATTENBERÄKNING Tº C1

Typ          Punkt

Typ          Fastställd

VATTENBERÄKNING Tº C1

Typ          Ingen

VATTENBERÄKNING Tº C1
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 ¡ Variabel tabell
Standardvärden och marginaler kommer att vara annorlunda än för rumsuppvärmning. Variablerna som används i dessa vyer 
visas i den följande tabellen.

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd Steg Enhet

Vattenberäkningstyp

3-013 Vattenberäkning Tº C1 Fastställd
Ingen
Punkter
Fastställd

1 -

3-113 Vattenberäkning Tº C2 Ingen
Ingen
Punkter
Fastställd

1 -

Kontroll C1 för OTC punkter för nedkylning 
3-014 Låg Tº C1 23 17~30 1 ºC
3-015 Hög temperatur Tº C1 32 31~45 1 ºC
3-016 Ställ in punkt till låg temperatur Tº C1 22 (3-020) ~ (3-019)* 1 ºC
3-017 Ställ in punkt till hög temperatur Tº C1 16 (3-020) ~ (3-019)* 1 ºC

Kontroll C2 för OTC punkter för nedkylning 
3-014 Låg Tº C2 23 17~30 1 ºC
3-015 Hög temperatur Tº C2 32 31~45 1 ºC
3-016 Ställ in punkt till låg temperatur Tº C2 22 (3-120) ~ (3-119)* 1 ºC
3-017 Ställ in punkt till hög temperatur Tº C2 16 (3-120) ~ (3-119)* 1 ºC

Fastställd nedkylningstemperatur (System 1)
3-018 Fastställd Tº C1 19 (3-020) ~ (3-019)* 1 ºC

Fastställd nedkylningstemperatur (System 2)
3-118 Fastställd Tº C2 19 (3-120) ~ (3-119)* 1 ºC

 VIKTIGT:
*Ventiler (3-(0/1)20)~(3-(0/1)19) ställs in av installatören.

14.4.4. DHW
Sanitär-tanken har sina egna konfigurationsvariabler som visas i följande tabell. 

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd Steg Enhet

3-121 DHW-Status Avstängd Avstängd
Aktiverad 1 -

3-021 DHW-läge Standard 
användning

Standard användning
Hög efterfrågan  1 -

3-022 DHW Tº inställningspunkt 45 30 ~ (3-122)* 1 ºC

- DHW-timer - - - -

- Anti-legionella - - - -

Denna meny has olika undermenyer som är: 
 − DHW-timer: detta är en programerbar timer som tillåter förbud mot användning av DHW under de tilldelade perioderna.  
 − Anti-legionella: detta är en konfigurationsvy som har designats för att ställa in desinficeringsmetoden för vatten.  

De förklaras i de följande kapitlen. 

 VIKTIGT:
*Ventil (3~1/2) ställs in av installatören.

 OBS:
Den anti-legionella funktionen är dold för användaren som standardinställning. Installatören kan ta fram den på displayen. 
Den anti-legionella funktionen ställer in vattentemperaturen till inställningsvärdet under den specificerade tiden. Denna 
temperatur är farlig för användaren och kan orsaka brännskador på honom eller henne. Installatören är ansvarig för att ha 
konfigurerat den rätt, att ge användaren råd samt att aktivera funktionen.
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 ¡ DHW-timer

När användaren väljer konfigurera värde öppnas ett nytt fönster på 
displayen som ses i den följande illustrationen.
Displayen kommer att inkludera följande tillval:

 - Timer-inställning: detta kommer att användas för att ställa in olika program.
 - Timer-Anvisning: detta kommer att användas för att ställa in olika 
program för varje dag i veckan.

 - Ställa om Timer-inställning: detta kommer be användaren att ställa in 
alla dagar med en inaktiv timer.

Timer Creation
Timer Assignation
Reset Timer Creation

DHW TIMERS

Användaren kommer att välja mellan 7 Timer i timer-inställningsmenyn.

Efter val av timer, kommer displayen att visa 6 tillåtna DHW-perioder att 
välja mellan.
Den högra kolumnen indikerar om de tillåtna DHW-perioderna är aktiva 
eller inte. Detta kan enbart ändras innuti menyn. 

Var och en av dessa tillåtna DHW-perioderna kan konfigureras enligt den 
följande illustrationen.  För att aktivera dessa perioder måste detta tillval 
ställas in på "JA".
När de tillåtna periodernas konfiguration är bekräftad kommer den att 
sparas om de tillåtna perioderna inaktiveras. Före detta kommer det att 
kontrolleras för att se om "Från"-tiden är lägre än "Till"-tiden. Om så är 
fallet visas ett felmeddelande och du kommer att då tillbaka till denna 
skärm.
Observera att om en tillåten period tar slut inom en annan kommer DHW 
att tillåtas tills slutet av den perioden som varar längst.

DHW PERMISSION PERIOD 1

Att tilldela dag görs på samma sätt som vid normal konfiguration.
Det finns en lista över alla veckodagar och användaren kan antingen välja 
vilken timer som ska användas för varje dag eller inaktivera timern.
Om en dags timer är inaktiv gör den ingenting. Om timern är aktiverad 
kommer den att tillämpas.
När tanken fungerar under en timer-period kommer DHW-tanken att vara 
tillgänglig för normal användning. Om det är utanför perioden, men på en 
dag med en tilldelad timer, kommer temperaturinställningen att ersättas i den 
omfattande vyn av förbudsikonen och tanken kommer att vara i drift i AV-läge.
Om användaren trycker pv AV kommer temperaturen att läsas som AV och 
det kommer att anses som en normal dag utan en timer.

Återinställa timer-tilldelningen kommer att ställa in alla dagar i timer-
tilldelningsfunktionen till ett inaktivt värde. Den kommer att fråga 
användaren efter bekräftelse. 

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

DHW-TIMER

Timer-inställning
Timer-tilldelning
Ställa om Timer-inställning

INSTÄLLNING FÖR DHW-TIMER

Aktiverad
Avstängd
Avstängd
Avstängd
Avstängd
Avstängd

INSTÄLLNING FÖR DHW-TIMER

Tillåtelse för DHW 1
Tillåtelse för DHW 2
Tillåtelse för DHW 3
Tillåtelse för DHW 4
Tillåtelse för DHW 5
Tillåtelse för DHW 6

TILLÅTELSEPERIOD 1 FÖR DHW
Från

Till

Aktiverad period

BEKRÄFTA

JA

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

ANVISNING FÖR DHW-TIMER
Timer 1
Avstängd
Timer 2
Timer 2
Timer 7
Avstängd

Genom att trycka på OK kommer de 
valda veckodagarna att ha timern 
avaktiverad.

ÅTERSTÄLL TIMERINSTÄLLNINGARNA

JANEJ
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 ¡ Anti-legionella
Användaren kan enbart aktivera eller inaktivera den anti-legionella funktionen. 

Kod Beskrivning Standardvärde Räckvidd: Steg Enhet

8-004 Desinficeringsfunktion status Avstängd Avstängd
Aktiverad - -

Denna funktion kommer att fungera om den är påsatt. Den kommer att starta på den utvalda tiden på den utvalda dagen 
(driftsintervall) med den utvalda temperaturen under den utvalda perioden.
I den omfattande vyn kommer texten "ANTL" att visas vid tankområdet.

 OBS:
Den anti-legionella funktionen är dold för användaren som standardinställning. Installatören kan ta fram den på displayen.

 ¡ Swimmingpool
Swimmingpoolens konfigurationsparametrar visas i den följande tabellen. 

Kod Beskrivning Standardvärde Räckvidd: Steg Enhet

3-032 Swimmingpool status Avstängd Avstängd
Aktiverad - -

3-033 Swimmingpoolens 
inställningspunkt Tº 24 24~33 1 ºC

 ¡ Tillvalsfunktioner
Denna meny kommer att visa tillvalsfunktioner för användaren. 

Kod Beskrivning Standardvärde Räckvidd: Steg Enhet

- Automatisk avstängning för 
sommartid - - - -

- Tariff-funktion - - - -

 ¡ Automatisk avstängning för sommartid
Denna automatiska avstängning för sommartid-funktionen kan konfigureras till automatiskt läge.  

Kod Beskrivning Standardvärde Räckvidd: Steg Enhet

8-001 Automatisk Stäng-Av status Avstängd Avstängd
Aktiverad - -

8-102 Stäng-Av Tº 22 10~25 1 ºC

8-103 Sätt På differentiell Tº 0,5 0~3 0,5 ºC

 ¡ Tariff-funktion
Användaren kan ställa in variablerna till Tariff-funktion i denna meny. 

Kod Beskrivning Standardvärde Räckvidd: Steg Enhet

8-008 Tariff-funktion status Avstängd Avstängd
Aktiverad - -

8-010 Tariff-funktion HP blockerar NC

HP blockerar NC 
HP blockerar NO 
DHW blockerar NC 
DHW blockerar NO

- -

8-009 Värmepanna vid TARIFF Avstängd Avstängd
Aktiverad - -

8-011 DHW Värmare vid TARIFF Avstängd Avstängd
Aktiverad - -

 VIKTIGT!
8-009 och 8-011 används enbart när Tariff-funktionen väljs (8-010) blockerar HP (NC/NO)
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14.4.5. KONTROLLKONFIGURATION

Kontrollkonfigurationen innehåller olika konfigurationstillval för kontrollen. Dessa tillval förklaras i följande punkter.

 ¡ Tid och datum

Inställning av tid och datum kommer att visa följande tillval:
Konfigurationen kan ändras mellan:

 - Komplett: displayen visar datum och tid
 - Tid: displayen visar enbart tid
 - Datum: displayen visar enbart datumet till höger
 - Ingen: döljer tid och datum

Tidformat-tillval kan ändras mellan:
 - 24 timmar
 - 12 timmar
 -

 VIKTIGT:
Dagperiod-tillval aktiveras enbart när tidformatet är inställt 
till 12 timmar.

 OBS:
Denna konfiguration berör bara displayen. Tid och datum 
kommer forsätta att köras.
Tänk på att funktioner som är beroende på tid och datum 
kommer att beröras även när formatet visar "Ingen". 

 ¡ Språkinställning
Användaren kan ställa in olika språk för att få en bättre förståelse av menyn. 
De van väljas från följande vy.
Det finns fem tillgängliga språk: 
 - Engelska (EN)

 - Franska (FR)

 - Italienska (IT)

 - Spanska (ES)

 - Tyska (DE)

Standardspråket är engelska. 

 ¡ LCD-energibesparning
LCD-energibesparning stänger av baklyset på LCDn för att reducera energiförbrukningen. den aktiveras när: 
 - Användaren inte rör några knappar under två minuter.
 - Användaren trycker på kör/stopp-knappen i mer än tre sekunder.

Trycker på en av knapparna för att gå ut från detta läge.

 ¡ Skärmkontrast
Användaren kan specificera skärmkontrast. Detta modifieras på samma sätt som vid en normal variabel.
Ändring av en variabel ändrar även kontrasten.  
Genom att trycka på den vänstra eller högra pilen i 10 minuter ställs kontrasten in som standardvärde.  

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

TID OCH DATUM
Konfiguration
Timme
Minut
Dagperiod
Tidsformat
Dag
Månad
År

Komplet
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14.5. TILLTRÄDE FÖR INSTALLATÖR

En särskild användare med högre tillträdesprivilegier kan använda kontrollören för att konfigurera systemet.

Man hänvisar till denna användare som Installatören och för att få tillträde till kontrollören som Installatör måste du hålla ner OK- och 
Återvänd-knapparna i tre sekunder.

OK: + ÅTERVÄND

Efter det kommer meddelandet "För in lösenordskombinationen" upp.

Lösenordskombinationen för Installatören är:

Höger ( ), Ner ( ), Vänster ( ), Höger ( )

Tryck OK för att bekräfta lösenordet.

Om den rätta tillträdeskoden är införd visas ikonen för installatörläge på meddelanderaden (nedre linjen).

Ikon för Installatörläge

Tillträde till installatörsnivån kvarstår i 30 minuter. Efter den tiden är det nödvändigt att repetera logaritmen i processen. För att gå ut 
från Installatörläget och återvända till enhetsmenyn håll ner backstegstangenten i tre sekunder eller gå till utloggningsalternativet i 
menyn.

 VIKTIGT!
Följande kapitel förklarar de särskilda inställningar som Installatören kan redigera. Det är viktigt att förstå att Installatören även 
kan utföra alla funktioner som är tillgängliga för andra användare. 

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
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14.5.1. KONFIGURATION FÖR INOMHUSENHET

14.5.1.1. ANVÄNDNING AV DISPLAYEN

Denna meny är exakt samma som den i användarläget. 

14.5.1.2. ALLMÄNNA PARAMETRAR

Allmänna parametrar tillåter konfigurationen av det allmänna systemets variablar.

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd Steg Enhet
Allmänna parametrar

- Rumstermostat tillval

1-001 Adress kylmediecykel 0 0~63 1 -

1-002 Adress inomhusenhet 0 0~63 1 -

Installatören kan konfigurera systemadressen här för att tillåta lämpliga konfigurationer. 

 OBS:
OUa och IUa måste ha samma inställning som adressen för PCB-enheten.

Rumstermostatens undermeny för tillval kommer att visa följande variablar.

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd Steg Enhet
Rumstermostat tillval

3-002 Typ av termostat ON/OFF ON/OFF
Intelligent - -

- Systemlänkning - - - -

3-003 Kompensationsfaktor C1 2 0~5 1 -

3-103 Kompensationsfaktor C2 2 0~5 1 -

3-032 Rumstermostat AV Tº 3 0~5 1 ºC

3-030 Minsta ON-tid (min) 6 0~15 1 Min

3-031 Minsta AV-tid (min) 6 0~15 1 Min

14.5.1.2.1. IHOPKOPPLING AV OMRÅDE
Ihopkoppling är en nödvändig process för att länka ihop rumstermostaten med den trådlösa mottagaren och tilldela dem till 
motsvarande system på kontrollören.
Se till att rumstermostaterna är avstängda innan start av ihopkopplingsprocessen. De måste vara i AV-läge.

Först, ställ om den trådlösa mottagaren genom att trycka ner 
knappen i 15 sekunder. Detta kommer att radera mottagarens 
aktuella konfiguration. 
Därefter, förbered den trådlösa mottagaren för att länka ihop 
den med rumstermostaten och enheten. Tryck och håll ner 
mottagarens knapp i fem sekunder. 
Därefter, välj vilket system som ska länkas inom 
ihopkopplingsområdet. Efter val mellan de två systemen kommer 
följande fönster att visas. 

 

IHOPKOPPLAT SYSTEM 1

AVBRYT START

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
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Genom att trycka på start kommer ihopkopplinsläget i 
rumsenheten att startas. Den kommer att blinka varje 
sekund under den specificerade ihopkopplingsperioden. När 
ihopkopplingen är slutförd kommer ett meddelande att man 
har lyckats visas. 

IHOPKOPPLAT SYSTEM 1

IHOPKOPPLAT MED SYSTEM 1

AVBRYT

 

Därefter, aktivera ihopkopplinsläge på rumstermostaten. 
Hänvisa till rumstermostatsmanualen för instruktioner. Efter 
aktivering, bekräfta genom att trycka på Ok-knappen. 
Därefter, om ihopkopplingen är slutförd, kommer följande 
meddelande att visas på kontrollören.

  

IHOPKOPPLAT SYSTEM 1

IHOPKOPPLING SLUTFÖRD

GODKÄNNA

Om ihopkopplingen misslyckas kommer felmeddelandet "IHOPKOPPLING MISSLYCKAD" att visas. 

 VIKTIGT!
Samma process gäller för system 2 när det väljs från menyn.

Kortfattat består ihopkopplingsprocessen av följande steg:
- Försäkra att termostaten är i avstängningsläge.
- Tryck på knappen på mottagaren i 15 sekunder för att radera den aktuella konfigurationen.
- Tryck och håll ner knappen på mottagaren i fem sekunder.
- Välj vilket system som ska länkas till ihopkopplingsmenyn. Tryck på startknappen på skärmen.
- Starta ihopkopplingsläget på termostaten. Hänvisa till instruktionsmanualen.
- Tryck på Ok-knappen på termostaten för att bekräfta ihopkoppling.
- Displayen kommer att visa ett bekräftningsmeddelande. Om ihopkopplingen in bekräftas inom 30 sekunder kommer ett 

felmeddelande att visas.

 VIKTIGT!
Observera att om strömförsörjningen bryts i fjärrtermostaten eller dess mottagare så kommer de sista temperaturerna, 
rumsinställningen och rumstemperaturen att bevaras. Detta värde kommer att sändas om användaren ändrar 
inställningen på fjärrkontrollen. Om användaren inte ändrar inställningsvärdet kommer Kommunikationer att skicka det 
senaste värdet igen inom en tidsperiod på högst en timme.

14.5.2. KONFIGURATION AV SYSTEMET

14.5.2.1. ANVÄNDARPRIVILEGIER
Detta fastställer vad användaren kan eller inte kan göra. installatören kan till exempel bestämma om användaren kan byta 
mellan olika typer av vattenberäkningar eller om användaren kan aktivera eller inaktivera den anti-legionella funktionen.

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd Steg Enhet
Privilegier för vattenberäkning

3-999 Val av beräkningstyp Ja Nej / Ja - -

3-998 Aktivering av Anti-legionella Nej Nej / Ja 1 -

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
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14.5.2.2. RUMSVÄRME
Dessa är samma vyer som de som visas i användarläget med tillägg av högsta och minsta vattentemperatursinställningar för 
varje system. 

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd Steg Enhet
C1 Tº Omfång

3-011 Högsta försörjning Tº 60 35~60 (*) 1 ºC

3-012 Minsta försörjning Tº 20 20~34 1 ºC

C2 Tº Omfång
3-111 Högsta försörjning Tº 60 35~60 (*) 1 ºC

3-112 Minsta försörjning Tº 20 20~34 1 ºC

(*) 55ºC för RWM-2.0FSN3E

14.5.2.3. NEDKYLNING AV UTRYMME
Dessa är samma vyer som de som visas i användarläget med tillägg av högsta och minsta vattentemperatursinställningar för 
varje system. 

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd Steg Enhet
C1 Tº Omfång

3-019 Högsta försörjning Tº 22 19~22 1 ºC

3-020 Minsta försörjning Tº 16 5~18 1 ºC

C2 Tº Omfång
3-119 Högsta försörjning Tº 22 19~22 1 ºC

3-120 Minsta försörjning Tº 16 5~18 1 ºC

14.5.2.4. DHW
Dessa är samma vyer som visas i användarläget med tillägg av följande justerbara parametrar. 

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd Steg Enhet
3-122 DHW Högsta inställningspunkt Tº 55 40~70 1 ºC

3-024 HP AV Tº Differentiell 6 0~10 1 ºC

3-025 HP AV Tº Differentiell 10 0~15 1 ºC

3-026 DHW Minsta tid (min) 10 0~15 1 Min

3-027 DHW Längsta tid (min) 45 20~150 1 Min

3-028 Cykel DHW-tid (timmar) 1 0~24 1 Timme

3-029 EH Väntetid (min) 45 0~60 1 Min

3-030 Status för rumsprioritet OFF OFF / ON - -

3-031 Rumsprioritet Tº -5 -20~0 1 ºC

14.5.2.4.1. DHW-TIMER
DHW-timern är samma som den som visas i användarläget. 

14.5.2.4.2. ANTI-LEGIONELLA
Användaren kan enbart aktivera eller inaktivera den medan Installatören har tillgång till alla konfigurationsparametrar. 

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd Steg Enhet
8-003 Driftsdag Söndag Dagligen / Mån ~ Sön - Dag

8-005 Starttid 01:00 00:00~24:00 - Tid

8-006 DHW Tº inställningspunkt 70 50~70 - ºC

8-007 Varaktighet (min) 10 10~60 - Min

Om funktionen är påsatt (Status) kommer den att starta på den utvalda tiden (Starttid), på den utvalda dagen (Driftsintervall), 
med den valda temperaturen (antil-legionella inställningspunkt), under den utvalda perioden (Intervalltid). 

 OBS:
Den Anti-legionella funktionen är dold av standardinställningen. Installatören kan välja att visa den.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
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14.5.2.5. SWIMMINGPOOL
Vyn är samma som den som visas i användarläget. 

14.5.2.6. KOMPLETTERANDE UPPVÄRMNING
Den kommer att visa samma parametrar med tillägg av de som visas nedan.

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd Steg Enhet
Konfiguration	för	elektrisk	värmare

5-006 Bivalent punkt för EH 0 -20~20 1 ºC

5-001 Inställningspunkt för kompensation av 
försörjning 4 0 ~10 1 K

5-002 Proportionellt band (ºC/100%) 6,0 0~20 0,2 ºC/100%

5-003 Omställningsfaktor (%/ºCmin) 2,5 0~20 0,1 %/ºC Min

5-004 Väntetid (min) 5 0~10 1 Min

5-005 EH Väntetid (min) 30 1~90 1 Min

Konfiguration	för	värmepanna
6-007 Bivalent punkt för värmepanna -5 -20~20 1 ºC

6-004 Minsta ON-tid (min) 2 1~30 1 Min

6-005 Minsta AV-tid (min) 5 1~30 1 Min

6-006 Väntetid (min) 30 1~90 1 Min

6-001 Värmepanna kompensation Tº 4 0~10 1 ºC

6-009 DHW Väntetid (min) 45 0~120 5 ºC

Konfiguration	för	solpaneler

10-001 Status Avstängd Avstängd
Aktiverad - -

3-126 DHW-solpaneler längsta tid (min) 60 30~240 1 Min

 VIKTIGT:
Om Värmare + Värmepannas konfiguration är (5-000), BB (6-007) kommer en räckvidd på –20~15 och kontrollören måste 
försäkra att: BB (6-007) < 5ºC + MOT (5-006).

14.5.2.7. BLANDAD VENTIL FÖR C2
Följande tabell visar inställningarna som kan redigeras för kontroll av system 2s blandade ventil.

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd Steg Enhet
3-133 Proportionellt band (K) 6,0 0~20 0,2 K

3-134 Hel omställningsfaktor (%) 2,5 0,0~20 0,1 %

3-135 Körtidsfaktor (sek) 140 10~500 10 Sek

14.5.2.8. VATTENPUMP
Följande tabell visar variablarna som kan konfigureras för hantering av vattenpumpen. 

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd Steg Enhet
7-002 Minsta AV-tid (min) 40 0~120 10 Min

7-003 Minsta ON-tid (min) 10 0~120 10 Min

7-001 Extra pumptid (min) 10 0~120 5 Min

7-202 Över-Tº Kompensation C2 5 1~10 1 ºC

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
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14.5.2.9. GOLVLÄGGNINGSMETOD FÖR TORKNING

Det tar sju dagar och Installatören måste konfigurera 
måltemperaturen för de tillgängliga systemen för att de 
ska fungera ordentligt. 

 

GOLVLÄGGNINGSMETOD FÖR TORKNING

Konfiguration

System 1 Måltemperatur:
System 2 Måltemperatur:

AVBRYT START

Man bör gå ut ur Installatörläget genom att trycka 
på Startknappen eftersom driften tar sju dagar att 
genomföra. 
Displayen för golvläggningsmetoden för torkning låter 
användaren kontrollera eller avbryta processen för 
golvläggningsmetoden. 

 

GOLVLÄGGNINGSMETOD FÖR TORKNING
GOLVLÄGGNINGSME-
TOD FÖR TORKNING
Fas1
Kvarstående tid:
44h 20m 19s

AVBRYT

Fas 1 tar tree dagar och fas två tar fyra dagar. 
Under dessa faser kommer den att försöka uppnå 
måltemperaturerna genom att använda olika 
torkningsmetoder. 

När processen är slutförd kommer följande skärm att 
visas. 

 

GOLVLÄGGNINGSMETOD FÖR TORKNING
GOLVLÄGGNINGSME-
TOD FÖR TORKNING

Fas 1 & 2
Slutförd

GÅ UT

14.5.2.10. PROVKÖRNING
När provkörning utomhus har valts kommer fjärrkontrollen fråga efter provkörningens varaktighet och driftsläget kommer att 
vara samma som det som förklaras i kapitlet för normala användare med Installatörläges ikonen på meddelanderaden. 

14.5.2.11. EXTRAFUNKTION
Detta inkluderar samma parametrar som dom i användarläget med tillägg av följande parametrar.

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd Steg Enhet
- Beslagsskydd - - - -

8-020 Hydraulisk Separator Status Avstängd Avstängd
Aktiverad - -

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
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14.5.2.11.1. BESLAGSSKYDD

Denna vy inkluderar följande variablar.

KOD Beskrivning Standardvärde Räckvidd Steg Enhet

8-002 Beslagsskydd Avstängd Avstängd
Aktiverad - -

8-010 Driftsdag Mån Mån ~ Sön - Dag

8-011 Starttid 00:00~24:00 01:00 00:00~24:00 - Tid

Dessa Installatör parametrarna kontrolleras tillvalsfunktionen för beslagsskydd. De används för att aktivera beslagsskydd och 
ställa in aktiveringstiden. När detta sker, följ dessa instruktioner:

- Se till att de blandade ventilerna är helt öppna och sedan helt stängda (tiden beror på körtidsparameter).
- Avledande ventiler sätts på under en minut. 
- Pumparna sätts på under en minut.

14.5.2.12. ÅTERGÅ TILL STANDARDINSTÄLLNINGAR

När "Återgå till standardinställningar" väljs kommer 
kontrollen att be användaren att bekräfta valet.

 

Press OK to reset all settings.
Press Cancel to not take any action.

ÅTERGÅ TILL STANDARDINSTÄLLNINGAR

Tryck OK för att ställa om alla inställningar.
Tryck på avbryt för att bryta operationen. 

Tillvalet "Nej" är utvalt av standardinställningen. Genom att trycka på "Ja" kommer fabriksinställningarna att ställas om. 

14.5.3. KONFIGURATION AV INSTALLATÖREN
Kontrollörkonfigurationen innehåller samma tillval som dom i den normala kontrollörkonfigurationen. 

NEJ JA

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
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15. SÄKERHETSSAMMANFATTNING OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR 

 ¡ YUTAKI S-enhet:

MODELL RWM-2.0/3.0FSN3E RWM-4.0~6.0FSN3E

För elektrisk värmare

Underlagstermostat
Automatisk återställning, ej justerbar (en per enhet)

75ºC ±5% 

Värmesäkring
Ej återställningsbar (behöver ersättas), ej justerbar (en per enhet)

110ºC +0 -5%

Säkringskapacitet 6A 12A

För vattencirkulation

Lågt vattentrycksbrytare Automatisk återställning

Öppna 1 bar

Stängd 1,5 bar

Högt vattentryck 3 bar

Lågt vattenflödesbrytare Automatisk återställning

Öppna 12 l/min ±15 % kontakt öppnar minskande flöde 

Pump-feedback Intag PÅ när relät är PÅ

För vattentemperatur

Skydd mot hög 
vattentemperatur +5ºC av högsta vattentemperatur (Uppvärmningsläge)

Skydd mot frystemperatur -3ºC av minsta vattentemperatur (Nedkylningssläge)

För kylmediumtemperatur

Skydd mot frystemperatur TI<-20ºC (i 30 sekunder)

För kontrollkretsen

Säkringskapacitet 5A (Innuti PCB)

För vattenpump 

Säkringskapacitet 3,15A

SÄKERHETSSAMMAN 
FATTNING OCH 

SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR
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 VARNING:
 − Om vatten svämmar över från inomhusenheten ska 

enheten stängas av och en servicetekniker kontaktas
 − Om du känner röklukt eller ser vit rök stiga från enheten 

ska systemet stängas av och en servicetekniker kontaktas.
 − Om säkerhetsanordningen aktiveras, stoppa enheten 

och ta reda på varför den har aktiverats innan 
omstart av driften. Under inga omständigheter kan 
säkerhetsanordningen förenas eller ändras av en annan 
säkerhetsanordningen som tillhandahålls av Hitachi.  

 ¡ DETTA ÄR NORMALT
 − Ljud från deformering av delar 

När systemet startar eller stannar kan ett gnisslande ljud 
höras. Det beror på att vissa plastdelar ändrar form när 
temperaturen skiftar. Detta är normalt.

 − Ljud från kylmediumflöde: 
När systemet startas eller stängs av kan ljud från 
kylmediumflödet bli hörbart.

 − Ånga från utomhusvärmeväxlaren: 
Vid avfrostningsdrift kan is på utomhusvärmeväxlaren 
smälta och ånga uppstår. 

 − Ljud från inomhusenhetens värmeväxlare: 
Under avkylningen kan ett ljud höras från 
inomhusenhetens värmeväxlare, vilket beror på att 
vattnet fryser eller smälter.

 − Vattenljud: 
När enheten startas eller stoppas kan ljud höras från 
vattenrören.

 − Vid avfrostning: 
Ett ljud kan höras i enheten när den frostas av.

 ¡ DRIFTEN STARTAR INTE
Kontrollera om inställningen är konfigurerad för rumsvärme 
eller nedkylning. 

 ¡ OM PROBLEMET KVARSTÅR ...
Om problemet kvarstår efter att du kontrollerat ovanstående 
punkter kontaktar du en servicetekniker och meddelar 
följande:
 − Modell
 − Vad problemet består i
 − Larmkodnumret på LCD-displayen

 VIKTIGT:
Huvudströmbrytaren ska vara i läget PÅ förutom när syste-
met ska vara avstängt en längre tid, eftersom oljevärmaren 
alltid förses med ström även när kompressorn har stoppats.

 VARNING:
 − Rör ej kylmedelsrören under och efter drift eftersom 

kylmedelsrören kan vara väldigt varma eller kalla. 
 − Rör ej de interna delarna i enheten (vattenpump, elektrisk 

värmare, ...) under eller efter drift. 
 − Rör ej ellådans interna delar (transformatorer, PCB, ...) 

direkt efter att den stängs av eftersom den kan vara väldigt 
varm. 

16. GRUNDLÄGGANDE FELSÖKNING 

All felsökningsingripanden kan endast utföras av installatören

GRUNDLÄGGANDE 
FELSÖKNING
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17. FELSÖKNING 

Larmkodsindikation för fjärrkontrollen:

 

Larmindikering Larmkod

Larmkod
Försök 

igen 
Stoppkod

Ursprung Avvikelsedetaljer Huvudfaktorer

02 - Utomhus Aktivering av utomhusenhetens skyddsanordning
(Bortsett från Larmkod 41, 42) Högtrycksavbrytningsanordningen aktiverad 

03 - Utomhus Sändningsfel Kollaps av utomhussäkringen, Inomhus/utomhus 
kablageanslutning (brister, kablagefel, etc.)  

04 - Utomhus Växelriktare Avvikelsesändning Manöverkretskort – Växelriktarens PCB kablageanslutning 
(brister, kablagefel, etc.)

05 - Utomhus Avvikande Strömfasupptäckt Öppen fas av kablageströmkälla i inomhusenheter

06 18 Utomhus Underspänning, Överspänning Utomhus PCB-avvikelse, växelriktarens PCB-avvikelse, DM, 
CB avvikelse 

07 16 Utomhus Onormalt avtagande av urladdning av gradantal 
för gasöverhetta  

För mycket kylmedel, öppet-stängt expansionvalv, stängd 
fläktmotor

08 15 Utomhus Kompressor – Högsta temp. Maximal ökning Underskott eller läckage av kylmedel, rörigensättning, fläktmotorlås 

11 - Inomhus Abnorm termistor för vattenintag (THMWI) Lös, avstängd, trasig eller kortsluten kontakt

12 - Inomhus Avvikande termistor för vattenuttag (THMWO) Lös, avstängd, trasig eller kortsluten kontakt

13 - Inomhus Avvikande flytande temperaturrörtermistor för 
inomhusbruk (THML)

Lös, avstängd, trasig eller kortsluten kontakt

14 - Inomhus Avvikande gasledningstemperatur-termistor  
inomhus Avvikande termistor (THMG) Lös, avstängd, trasig eller kortsluten kontakt

15 - Inomhus Avvikande termistor för vattenutlopp C2 (THMWO2) Lös, avstängd, trasig eller kortsluten kontakt

16 - Inomhus Avvikande termistor för vatten-DHWT (THMDHWT) Lös, avstängd, trasig eller kortsluten kontakt

17 - Inomhus Swimmingpoolens termistor avvikande (THMSWP) Lös, avstängd, trasig eller kortsluten kontakt

18 - Inomhus Avvikande värmepanna-termistor för vattenutlopp 
(THMWO3)

Lös, avstängd, trasig eller kortsluten kontakt

20 - Utomhus Avvikande termistor för maxtemperatur-kompressor Lös, avstängd, trasig eller kortsluten kontakt

21 - Inomhus Sekundär omgivande termistor avvikande 
(THMAMB2)

Lös, avstängd, trasig eller kortsluten kontakt

22 - Utomhus Utomhus temp. Avvikande termistor Lös, avstängd, trasig eller kortsluten kontakt

24 - Utomhus Utomhusväxelvärmare för kylvätskerörstermistor 
avvikelse Lös, avstängd, trasig eller kortsluten kontakt

31 - Utomhus Kombinationsinställningsfel inomhus/utomhus Inställningsfel för enhetskapacitet utomhus/inomhus, 
överdrivet stor/liten total kapacitet inomhus

35 - Utomhus Inställningsfel för enhetsnummer inomhus Inomhusenheter med samma nummer finns i ett 
kylmedelrörsystem  

38 - Utomhus Avvikande upptäcktskrets för skydd utomhus Avvikande PCB utomhus, kablagefel för utomhus-PCB
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Larmkod
Försök 

igen 
Stoppkod

Ursprung Avvikelsedetaljer Huvudfaktorer

41 - Utomhus Överbelastning vid kylning Utomhusvärmeväxlare för igensättning/kortslutning, trasig 
fläktmotor för utomhusbruk

42 - Utomhus Överbelastning vid uppvärmning Utomhusvärmeväxlare för igensättning/kortslutning, stängt-
låst expansionsvalv

47 15 Utomhus Aktiverad minskningsförebyggande sugtryck Underskott eller läckage av kylmedel, rörigensättning, stängt-
låst expansionsvalv, låst fläktmotor 

51 17 Utomhus Avvikande växelriktare för strömsensor Fel i CT-kablaget, avvikande PCB utomhus, växelriktarens 
PCB-avvikelse

48 17 Utomhus Aktivering av driftskydd vid överbelastning Avvikande kretslopp, växelriktarens PCB-avvikelse, 
avvikande DM, värmeväxlare för igensättning, etc.

53 17 Utomhus Modulfel för växelriktare Kompressor, avvikande ISPM, värmeväxlare för igensättning, 
etc.

54 17 Utomhus Avvikande termistor för flänstemperatur-
växelriktare Onormal drift

Avvikande flänstermistor, värmeväxlare för igensättning, 
avvikande fläktmotor

55 18 Utomhus Växelriktare för ickedrift Växelriktare är ur funktion eller inte i drift 

59 - Utomhus Avvikande termistor för flänstemperatur-
växelriktare Lös, avstängd, trasig eller kortsluten kontakt

b1 - Utomhus Fel i adress/kylmedelsystem inställningarna Adress/kylmedelsystem inställningar över 64

EE - Utomhus Kompressor för larmfaktor Ett larm som varnar för skada av kompressor förekommer 3 
gånger inom 6 timmar  

70 P-70 Inomhus Hydraliskt larm Vattentryck eller vattenflöde påvisas inte i det hydraliska 
kretsloppet 

71 - Inomhus Vattenpump feedback

72 - Inomhus Larm för värmeelement termostat Hög temperatur påvisas i det elektriska värmeelementet 
T>75ºC

73 - Inomhus Skyddsgräns för blandad övertemperatur för 
blandat strömkrets. 

Strömkrets 2 tillgodoser temperatur > Måltemperatur + 
kompensation

74 P-74 Inomhus Skyddsgräns för övertemperaturenhet 

75 - Inomhus Frysskydd genom kallvattenintag, upptäckt av 
temperaturutlopp 

76 - Inomhus Frysskyddstopp genom flytande 
temperaturtermistor inomhus  

77 - Inomhus Kommunikationsfel i Opentherm Ingen kommunikation i Opentherm under en kontinuelig period 
på 1 minut.

78 - Inomhus RF kommunikationsfel 
Det förekommer ingen kommunikation under 1 timme 
med en eller två RF-mottagningar som är bundna till RF-
kommandobryggan. 

79 -
Inomhus 
-utomhus

Inställningsfel för enhetskapacitet Det förekommer ingen enighet mellan enhetskapaciteten 
inomhus och utomhus 

80 -
Inomhus-

LCD
LCD H-link-sändningsfel 

Ingen H-link-kommunikation under en kontinuelig period på 
1 minut mellan inomhus- och LCD-användarkontroll genom 
kablageanslutning (brytning, kablagefel, etc.) 

81 - Inomhus Fel i kretskort
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