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Originálny návod je v angličtine. Všetky ostatné jazyky sú prekladmi
originálneho návodu.

Každá jednotka alebo skupina jednotiek je pripojená cez bránu
ModBus (ktorú je možné kúpiť samostatne u spoločnosti Daikin)
s centrálnym riadiacim systémom. Požadovaný typ brány Modbus
nájdete vo všeobecnom katalógu.
Okrem toho centrálny riadiaci systém môže riadiť iné komponenty
inštalácie tak, ako je vysvetlené v "2. Všeobecné usporiadanie a
nastavenie systému" na strane 2.

Nadštandardná výbava
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EKCLWS
Snímač centralizovanej nádrže DHW.



EKCMBACIP
Umožňuje nastavenia na EKCC cez BacNetIP. Viac informácií
nájdete v "10. Nadštandardné voliteľné moduly" na strane 17.



EKCMBACMSTP
Umožňuje nastavenia na EKCC cez BacNetIP MSTP. Viac
informácií nájdete v "10. Nadštandardné voliteľné moduly" na
strane 17.



EKCM200J
Umožňuje nastavenia na EKCC cez Modbus. Viac informácií
nájdete v "10. Nadštandardné voliteľné moduly" na strane 17.



EU.SB.5000002
Pokročilý webový server. Umožňuje hlásenie alarmov pomocou
emailu. Viac informácií nájdete v "10. Nadštandardné voliteľné
moduly" na strane 17.
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2.

Všeobecné usporiadanie a nastavenie
systému

Centrálny riadiaci systém môže v systéme riadiť nasledovné:


Teplota na výstupe vody do pomocného okruhu (okruh do
zdrojov tepla)
Je možné nastaviť menovitú hodnotu teploty výstupu vody do
pomocného okruhu. Centrálny riadiaci systém zmení menovitú
hodnotu jednotiek a aby dosiahol túto menovitú hodnotu, zapína
alebo vypína viac alebo menej jednotiek.



Čerpadlo pomocných okruhov (2 zóny)



Záložný ohrievač pre vykurovanie priestoru



Teplota teplej úžitkovej vody pre domácnosť v centrálnej nádrži
teplej úžitkovej vody pre domácnosť

V prípade systému s teplou úžitkovou vodou pre domácnosť je
možné nastaviť systém 2 spôsobmi:
1.

Systém s integrovanou(ými) nádržou(ami) na teplú úžitkovú
vodu (s hydroboxmi EKHBRD/EKHVM)
Príklad nastavenia nájdete na Obrázok 3: Systém s integrovanými nádržami teplej úžitkovej vody na strane 11.
V tomto prípade majú jednotky na teplú úžitkovú vdu pre
domácnosť svoju vlastnú nádrž, 3-cestný ventil a riadiaci systém
3-cestného ventilu. Na samotnom riadiacom systéme jednotky
musia byť nastavené parametre ohrevu teplej úžitkovej vody pre
domácnosť (menovitá hodnota, plán atď.). Pozri návod na
obsluhu alebo inštaláciu jednotky.
Na centrálnom riadiacom systéme môžete definovať, či má
jednotka funkciu teplej úžitkovej vody pre domácnosť alebo nie.
(To je možné definovať v nastaveniach inštalatéra. Pozri
"Configuration" na strane 5.)
Ak je jednotka definovaná ako jednotka na teplú úžitkovú vodu
pre domácnosť, vždy obdrží najnižšiu prioritu spúšťania počas
vykurovania v miestnosti, aby ju čo možno najviac rezervovalo
pre ohrev TÚV pre domácnosť. Ak v miestnosti beží
klimatizácia, vždy obdrží najvyššiu prioritu, aby sa obnovil ohrev
nádrže TÚV pre domácnosť.
Ak je systém nastavený na vykurovanie alebo klimatizáciu (na
centrálnom riadiacom systéme alebo externým kontaktom
pripojeným k centrálnemu riadiacemu systému), centrálny
riadiaci systém zapne čerpadlo pomocného okruhu a zmení
menovitú hodnotu hydroboxov, aby dosiahol menovitú hodnotu
teploty na výstupe vody do pomocného okruhu.
Ak hydroboxy nemôžu dosiahnuť nastavenú teplotu na výstupe
do pomocného okruhu a v závislosti od iných parametrov
nastavených na centrálnom riadiacom systéme, centrálny
riadiaci systém sa tiež prepne na záložný ohrievač a otvorí ventil
záložného ohrievača.
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2.

Systém s centralizovanou nádržou teplej úžitkovej vody pre
domácnosť
Príklad nastavenia nájdete na Obrázok 2: Systém s centralizovanou nádržou teplej úžitkovej vody pre domácnosť na
strane 10.
V tomto prípade je snímač v centralizovanej nádrži pripojený
k centrálnemu riadiacemu systému. Ak je teplota v nádrži príliš
nízka, centrálny riadiaci systém zvýši menovitú hodnotu
jednotiek a zapne 3-cestný ventil. Nádrž je tiež možné ohriať
záložným ohrievačom. Pozri "4.4. Centralized DHW tank?",
Nastavenia záložného ohrievača.
INFORMÁCIE
To znamená, že jednotky sú prepnuté do režimu
ohrevu TÚV pre domácnosť. Z tohto dôvodu toto
nastavenie je použiteľné len u jednotiek EKHBRD*AC
nastavených na takzvané "nastavenie aplikácie TÚV
pre domácnosť".
To je potrebné vykonať nastavením parametrov
vnútornej jednotky 5-04=1 a 7-01=1. V návode na
inštaláciu vnútorných jednotiek nájdete informácie o
tom ako nastavovať parametre.
Pozrite si aj konfiguráciu C "Aplikačný návod Altherma
flex pre komerčné aplikácie").
Toto nastavenie sa neodporúča pre jednotky EKHVM,
keďže režim ohrevu je možný len do vonkajšej teploty
25°C.
U jednotiek EWYQ môže byť potrebný následný ohrev
teplej úžitkovej vody pre domácnosť, lebo maximálna
teplota vody na výstupe týchto jednotiek je
obmedzená na 50°C.
Ak je systém nastavený na vykurovanie alebo klimatizáciu (na
centrálnom riadiacom systéme alebo externým kontaktom
pripojeným k centrálnemu riadiacemu systému), centrálny
riadiaci systém zapne čerpadlo pomocného okruhu, zapne alebo
vypne hydroboxy a zmení menovitú hodnotu, aby dosiahol
menovitú hodnotu teploty na výstupe vody do pomocného
okruhu.
Ak hydroboxy nemôžu dosiahnuť nastavenú teplotu na výstupe
do pomocného okruhu a v závislosti od iných parametrov
nastavených na centrálnom riadiacom systéme, centrálny
riadiaci systém sa tiež prepne na záložný ohrievač a ventil
záložného ohrievača ohrevu miestnosti.
Ohrevu teplej úžitkovej vody pre domácnosť tepelným čerpadlo
alebo záložným ohrievačom sa zabráni. ak je kontakt S3
solárnej stanice uzavretý.
Poznámka: V príklade BUH1 a BUH2 pôsobia ako záložné
ohrievače pre vykurovanie miestnosti krok 1 a krok 2. BUH2 tiež
pôsobí ako záložný ohrievač na TÚV pre domácnosť a je vtedy
zapnutý výstupom D08 (BUHw).

Návod na inštaláciu a prevádzku
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3.

Inštalácia

3.1.



Miesto pre montáž

Ak je centrálny riadiaci systém zapnutý (ON), jednotky sú riadené
(nastavenie menovitej hodnoty, riadenie ON/OFF atď.) centrálnym
riadiacim systémom. Tým sa potlačí nastavenie ON/OFF na
jednotlivých diaľkových ovládačoch. Pri riadení ON/OFF použitím
diaľkových ovládačov jednotiek musí byť centrálny riadiaci systém
nastavený na OFF. Aby bolo neustále možné lokálne riadenie
jednotiek, centrálny riadiaci systém musí byť nainštalovaný
v susedstve jednotlivých diaľkových ovládačov.

3.2.

Zapojenie centrálneho riadiaceho systému

Pozri aj Obrázok 1: Elektrická schéma zapojenia na strane 9.
VÝSTRAHA
Celé elektrické zapojenie musí zapojiť elektrikár
s osvedčením a musí dodržiavať miestne predpisy.


Zapojenie Modbus
Na komunikáciu s hydroboxami riadiaci systém používa
Modbus. Nezabudnite zapojiť vedenie RS485 (2-vodičový
krútený pár + tienenie) z centrálneho riadiaceho systému do
RTD.
Nezabudnite tiež správne konfigurovať adresy na RTD* (pozri
návod RTD*).



Číslicové vstupy
Ak chcete spustiť systém v režime vykurovanie alebo
klimatizácia externým beznapäťovým kontaktom, zapojte
nasledovné číslicové vstupy:
- X1-M: Vykurovanie zóny 1 ZAP
- X2-M: Klimatizácia zóny 1 ZAP
- X3-M: Vykurovanie zóny 2 ZAP
- X4-M: Klimatizácia zóny 2 ZAP

INFORMÁCIE
Hodnota kontaktov:

INFORMÁCIE



-

-

-

-



Centrálny riadiaci systém môže byť tiež nakonfigurovaný tak, aby sa spúšťalo vykurovanie alebo
klimatizácia použitím centrálneho riadiaceho
systému. V takom prípade nie je potrebné
zapojovať tieto kontakty.

Analógové vstupy
- AI1-M: Snímač na spoločnom výstupe vody. Tento snímač
meria teplotu vody na výstupe do pomocného okruhu.
(Dodáva sa spolu s EKCC8-W).
- AI2-M: Teplota teplej úžitkovej vody pre domácnosť.
(Nadštandardná výbava Daikin EKCLWS). Len ak máte
centrálnu nádrž a TÚV pre domácnosť je riadená centrálnym
riadiacim systémom.

Návod na inštaláciu a prevádzku
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Spínané napätie 24 V…230 V str. (–20%, +10%)



Požadovaný prúd (odp./ind.) Max. 3 A / 2 A str.
(cos φ0,6)



Spínaný prúd pri 19 V str. min. 30 mA str.

Max. poistka na externom napájaní 6,3 A pomalá drôtená
alebo obvodový istič.
VÝSTRAHA

Prioritu získa ZAP. VYKUROVANIA pred ZAP.
KLIMATIZÁCIE.

X5-M: Tento beznapäťový vstup mení hodnotu vonkajšej
teploty, pri ktorej je možné používať záložný ohrievač.
Pozri aj "4.5. Backup heater room heating?" na strane 5.
X6-M: Tento beznapäťový vstup zistí alarmy záložného
ohrievača.
X7-M: Tento beznapäťový kontakt zastaví ohrev TÚV pre
domácnosť tepelným čerpadlom a záložným ohrievačom
vtedy, ak je uzavretý (napr. kontakt zo solárnej stanice).
X8-M: Tento kontakt mení menovitú hodnotu teploty teplej
úžitkovej vody pre domácnosť v nádrži tak, ako je definovaná
v riadiacom systéme (napr. na vytvorenie zásoby TÚV pre
domácnosť pri vyššej teplote, ak je nadbytok elektrickej
energie v dôsledku fotovoltaickej inštalácie).
DI1/2-M: Tento kontakt bude počítať impulzy z počítadla
impulzov a konvertovať ich na hodnotu definovanú riadiacim
systémom.

Číslicové výstupy
- C1-DO1B: Kontakt pre napájanie 3-cestného ventiu ohrevu
TÚV pre domácnosť. Tento kontakt sa zavrie, ak
centralizovaný riadiaci systém aktivuje ohrev TÚV pre
domácnosť tepelným čerpadlom.
- C2-DO2A/DO2B: Prepínací kontakt výstupu alarmu.
- C3-DO3: Kontakt na spustenie pomocného čerpadla ZÓNY
1. Tento kontakt sa uzavrie, ak je zapnuté (ON) vykurovanie
alebo klimatizácia ZÓNY 1.
- C4-DO4: Kontakt na spustenie pomocného čerpadla ZÓNY
2. Tento kontakt sa uzavrie, ak je zapnuté (ON) vykurovanie
alebo klimatizácia ZÓNY 2. (S výnimkou prípadu, keď ZÓNA
1 požaduje vykurovanie a ZÓNA 2 klimatizáciu. Prioritu získa
vykurovanie pred klimatizáciou.)
- C5-DO5: Kontakt na spustenie záložného ohrievača krok 1.
Tento kontakt sa uzavrie, ak pri vykurovaní miestnosti nie je
dostatočný výkon.
- C6-DO6: Kontakt na spustenie záložného ohrievača krok 2.
Tento kontakt sa uzavrie, ak pri vykurovaní miestnosti nie je
dostatočný výkon a záložný ohrievač krok 1 je už v
prevádzke.
- C7-DO7: Kontakt pre napájanie ventilu záložného ohrievača
vykurovania miestnosti. Tento kontakt sa uzavrie v
stanovenom čase predtým, ako sa spustí záložný ohrievač.
- C8-DO8: Kontakt pre napájanie ventilu záložného ohrievača
a/alebo ohrievača ohrevu teplej úžitkovej vody pre
domácnosť. Tento kontakt sa uzavrie, ak je na ohrev teplej
úžitkovej vody pre domácnosť potrebný záložný ohrev.
- C9-DO9: Režim vykurovania. Tento kontakt sa uzavrie, ak je
systém v režime vykurovania miestnosti.
- C10-D010: Režim klimatizácie. Tento kontakt sa uzavrie,
ak je systém v režime klimatizácie miestnosti.

4.



Nemiešajte SELV/PELV a napätie vedenia na tej istej
svorke.



Pre indukčnú záťaž použite externú ochranu.

Nastavenia vykonané inštalatérom

Pozri základný návod na prevádzku centrálneho riadiaceho systému
"9. Obsluha centrálneho riadiaceho systému a štruktúra menu" na
strane 12.
Všetky položky v menu "Installer settings" sú podrobne vysvetlené
nižšie.
Aby boli nastavenia inštalatéra k dispozícii, prejdite na "Installer
password" v hlavnom menu a zadajte heslo inštalatéra (štandardne:
"6000") a potom prejdite do menu "Installer settings".

4.1.

Potvrdenie nastavení inštalatéra

Niektoré nastavenia na to, aby boli účinné, vyžadujú opätovné
spustenie centrálneho riadiaceho systému. To je zobrazené v prvom
riadku menu "Installer settings". Ak sa na tomto riadku zobrazí
"Restart now?", v nastaveniach inštalatéra boli vykonané zmeny,
ktoré, aby boli účinné, vyžadujú opätovné spustenie. Zadajte riadok a
vyberte opätovné spustenie centrálneho riadiaceho systému.
Ak sa na riadku zobrazí "No need to restart", už sú všetky zmeny
účinné.
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4.2.

Language

-

Vyberte požadovaný jazyk.

4.3.

-

Operating modes?

Definujte možné režimy prevádzky systému.


Heating only/Cooling only/Heating and cooling/len TÚV

-

Tým sa zaistí, že používateľ môže vybrať len vhodné režimy. Po
zmene týchto nastavení za účelom, aby sa stali účinné, opäť spustite
centrálny riadiaci systém.
-

4.4.

Centralized DHW tank?

Definujte, či má systém centralizovanú nádrž na TÚV pre
domácnosť.

ZO pri vonk. tepl. < X°C
Definujte X. Ak vonkajšia teplota klesne pod X, ohrev nádrže
na TÚV pre domácnosť sa vždy vykoná pomocou záložného
ohrievača.
Max. tepl. v nádrži pri X°C= Y°C
Definujte Y, maximálnu teplotu, do akej sa bude nádrž
ohrievať pomocou tepelného čerpadla pri vonkajšej teplote
X.
ZO pri vonk. tepl. > Z°C
Definujte Z. Ak bude vonkajšia teplota vyššia ako Z, ohrev
nádrže na TÚV pre domácnosť sa vždy vykoná pomocou
záložného ohrievača.
Max. tepl. v nádrži pri Z°C= Q°C
Definujte Q, maximálnu teplotu, do akej sa bude nádrž
ohrievať pomocou tepelného čerpadla pri vonkajšej teplote Z.
INFORMÁCIE


Poznámka 1: Uistite sa, že hodnoty spadajú
do
prevádzkového
rozsahu
tepelného
čerpadla.



Poznámka 2: Ak teplota vody na výstupe a
vonkajšia teplota sú také, že sa má vykonať
ohrev TÚV pre domácnosť pomocou tepelného čerpadla, môže takisto dôjsť k ohrevu
TÚV pre domácnosť pomocou záložného
ohrievača. K tomu dôjde v prípade, ak je na
jednom tepelnom čerpadle konfigurovanom
pre ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosť
stav alarmu.



Poznámka 3: Riadiaci systém uzavrie D08 (a
nie D05 alebo D06), ak je na ohrev teplej
úžitkovej vody pre domácnosť použitý záložný
ohrev.

Len, ak systém má centrálnu nádrž na teplú úžitkovú vodu pre
domácnosť a 3-cestný ventil dodaný zákazníkom, vyberte:


Centralized tank

Nastavenia systému v kombinácii s vykurovaním miestnosti
Prejdite do menu Settings in combination with RH a zadajte
požadovanú hodnotu pre:




DT LWT-SP tank
Táto hodnota určuje rozdiel teplôt medzi menovitou hodnotou
teploty na výstupe vody z jednotky(iek) a menovitou hodnotou
teploty v nádrži. Čím je hodnota vyššia, tým je možné nádrž
rýchlejšie ohriať. Čím je hodnota nižšia, tým s menšou
účinnosťou je možné nádrž ohriať.
DHW differential
Rozdiel pre ohrev nádrže.

Nastavenia systému len TÚV pre domácnosť

4
2

1
3
1
2
3
4



Rozdiel TÚV
Nádrž SP (nastavenie používateľa)
Spustenie ohrevu nádrže
Zastavenie ohrevu nádrže

Nastavenia záložného ohrievača
Tu zadajte, ak je pre ohrev TÚV pre domácnosť k dispozícii
záložný ohrievač.
Ak je pre ohrev TÚV pre domácnosť k dispozícii záložný
ohrievač, je potrebné zadať krivku, ktorá slúži na definíciu, kedy
se má vykonať ohrev nádrže pomocou tepelných čerpadiel a
kedy sa má vykonať pomocou záložného ohrievača tak, ako je
zobrazené na obrázku nižšie.

1
Q

V prípade, že systém vykurovania miestnosti a ohrevu teplej
úžitkovej vody pre domácnosť bude vykonávať ohrev teplej úžitkovej
vody pre domácnosť čo možno najrýchlejšie z dôvodu, aby sa čo
najskôr vrátil k vykurovaniu miestnosti, systém ohrievajúci teplú
úžitkovú vodu pre domácnosť to bude vykonávať s optimálnym
vyvážením rýchlosti a účinnosti. Preto zmení teplotu na výstupe vody
do špirály pre ohrev v nádrži. Ak je hodnota teploty v nádrži veľmi
rozdielna od menovitej hodnoty, zvýši teplotu vody pritekajúcej do
nádrže, aby sa ohrev urýchlil. Ak sa hodnota teploty v nádrži blíži
k menovitej hodnote, teplota vody pritekajúcej do nádrže sa zníži za
účelom zvýšenia účinnosti.
Zadajte nasledovné:


Max. DT
Definuje maximálny rozdiel teplôt medzi menovitou hodnotou
teploty na výstupe vody z jednotiek a menovitou hodnotou
teploty v nádrži. To znamená, ak menovitá hodnota teploty
v nádrži = 50°C a max. DT= 20°C, maximálna teplota vody
pritekajúcej do špirály ohrevu v nádrži bude 50°C+20°C=70°C.



Min. DT
Definuje minimálny rozdiel teplôt medzi menovitou hodnotou
teploty na výstupe vody z jednotiek a menovitou hodnotou
teploty v nádrži. To znamená, ak menovitá hodnota teploty
v nádrži = 50°C a min. DT= 10°C, maximálna teplota vody
pritekajúcej do špirály ohrevu v nádrži bude 50°C+10°C=60°C.



Rozdiel TÚV
Pozri nastavenie
miestnosti.

ǻ7 &

2

Y
2

3

2



X
1
2
3
4

Z

4

Teplota vody na výstupe
Ohrev TÚV pre domácnosť ZO (záložným ohrievačom)
Ohrev TÚV pre domácnosť tepelným čerpadlom
Vonkajšia teplota
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systému

v

kombinácii

Nastavenia záložného ohrievača
Pozri nastavenia záložného ohrievača
miestnosti.

s

vykurovaním

pre

vykurovanie

INFORMÁCIE
V prípade používania systému Len TÚV pre
domácnosť, budú výstupy D05 a D06 slúžiť ako
výstupy záložného ohrievača pre ohrev TÚV pre
domácnosť.
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4.5.

Backup heater room heating?

4.6.

Tu definujte, či má systém záložný ohrievač alebo nemá a počet
krokov (1 alebo 2). Ak áno, vyberte 'Backup heating method' a
definujte nasledovné.
Je možné definovať 3 spôsoby záložného ohrevu:


Spôsob 1: Outd Temp
Záložný ohrievač bude mať povolenú prevádzku v závislosti od
vonkajšej teploty.
- BUH allowed: Pod touto teplotou bude mať záložný ohrievač
ZO povolenú prevádzku, ale má najnižšiu prioritu.
Nad touto teplotou budú bežať len jednotky tepelných
čerpadiel (aj v prípade, že sa nedá dosiahnuť cieľová teplota
vody na výstupe s výnimkou prípade, keď by bolo tepelné
čerpadlo v stave alarmu, vtedy by tiež bežal záložný ohrievač
ZO.)
- BUH only: Pod touto teplotou sa všetky jednotky tepelných
čerpadiel pre vykurovanie miestnosti zastavia a pre
vykurovanie miestnosti bude slúžiť len záložný ohrievač ZO.

1
2

A

B

A

ON/OFF method
Tu definujte, či sa má systém vypnúť, zapnúť vykurovanie alebo
klimatizáciu pomocou centrálneho riadiaceho systému (pozri menu
"User settings" > Set room mode) alebo pomocou externých
kontaktov.

Počet zón
Zadajte počet zón (pomocné okruhy, ktoré je potrebné riadiť).
(1 alebo 2)

Configuration
Zadajte


No of RTD* installed: Počet nainštalovaných RTD*.



Configure unit type auto
Ak zvolíte "YES", systém automaticky detekuje a konfiguruje typ
jednotky (len klimatizácia/len vykurovanie/reverzibilná).
INFORMÁCIE

C

B

Centrálny riadiaci systém zobrazí maximálny počet
RTD, ktorý je možné riadiť. Konfiguruje sa len taký
počet RTD, ktorý ste zadali vyššie. Po spustení
centrálneho riadiaceho systému bude zoznam RTD*
obmedzený na počet nainštalovaných RTD*.

C
1°C

3
1
2
3
4
5
A
B
C

4

5

V prípade zvýšenia vonkajšej teploty
V prípade zníženia vonkajšej teploty
Len ZO
ZO povolený
Vonkajšia teplota
Zóna len ZO
ZO povolený
ZO nepovolený



Spôsob 2: Outd. Temp. + ext. contacts
Definujte nasledovné nastavenia:
- With open contact
BUH allowed: Definujte vonkajšiu teplotu pre "BUH allowed"
s OTVORENÝM kontaktom.
BUH only: Definujte vonkajšiu teplotu pre "BUH only"
s OTVORENÝM kontaktom.
- With closed contact
BUH allowed: Definujte vonkajšiu teplotu pre "BUH allowed"
s UZAVRETÝM kontaktom.
BUH only: Definujte vonkajšiu teplotu pre "BUH only"
s UZAVRETÝM kontaktom.



Spôsob 3: Outd. Temp. + time
- Time Zone 1
Definujte vonkajšiu teplotu pre 'BUH allowed' a 'BUH only' od
Time Zone 1.
- Time Zone 2
Definujte vonkajšiu teplotu pre 'BUH allowed' a 'BUH only' od
Time Zone 2.
- Select time zones
Pre každý deň v týždni zvoľte čas a zónu (Time Zone 1=Z1/
Time Zone 2=Z2)
INFORMÁCIE
Všeobecná poznámka o plánovaných nastaveniach:
Nastavenia s časom *:* sa ignorujú.



Delay BUH:
Zadajte oneskorenie v sekundách kontaktu "ON" ZO
v porovnaní s kontaktom "ON" ventilu ZO. (To môže byť
potrebné, ak ventil vyžaduje na otvorenie čas predtým, než sa
umožní spustiť záložný ohrievač ZO.)



BUH Loaddown Timer:
Definuje čas, ktorý má uplynúť pred ďalšou činnosťou po kroku
ohrievač 1 alebo 2.

Návod na inštaláciu a prevádzku
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System layout?



RTD* configuration:
Pre každý RTD* zadajte nasledovné položky (počet v stĺpci
"RTD*" korešponduje s adresou na RTD*).
• Skupina (GRP)
Zadajte, ku ktorej skupine RTD* patrí. RTD* patriace k tej
istej skupine sú obvykle pripojené k tej istej vonkajšej
jednotke, lebo program najprv spustí jednotky patriace k tej
istej skupine predtým, než spustí jednotky patriace k inej
skupine. K tomu dochádza preto, aby sa zabránilo prevádzke
niekoľkých vonkajších jednotiek súčasne pri nízkom
zaťažení.
• Typ (TYP)
Odporúča sa konfigurovať typ jednotky automaticky (pozri
vyššie). Napriek tomu je v prípade potreby možné typ zmeniť
ručne. V takom prípade zadajte, ak má jednotka funkciu Len
klimatizácia, Len vykurovanie alebo Klimatizácia a
vykurovanie.
• Teplá úžitková voda pre domácnosť (TÚV = DHW)
Čo sa stane, ak zadáte áno (yes = Y), závisí od toho, či je
teplá úžitková voda pre domácnosť riadená centrálnym
riadiacim systémom alebo nie. (Pozri "2. Všeobecné
usporiadanie a nastavenie systému" na strane 2).
Ak je funkcia teplej úžitkovej vody pre domácnosť riadená
samotnou(ými) jednotkou(ami) a pre túto je jednotku je
DHW=Y, potom táto jednotka bude vždy dostávať najnižšiu
prioritu pre spustenie v režime ohrevu, aby mohla byť použitá
pre ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosť. V režime
Klimatizácia, vždy obdrží najvyššiu prioritu, aby sa obnovil
ohrev. Samotný ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosť
sa vykoná tak, ako je nakonfigurovaný na diaľkovom ovládači
jednotky.
Ak je funkcia teplej úžitkovej riadená centrálnym riadiacim
systémom (pozri Installer settings – Centralized DHW tank?),
jednotky pre teplú úžitkovú vodu pre domácnosť musia byť
konfigurované na DHW=Y. Ak je požadovaný ohrev teplej
úžitkovej vody pre domácnosť, centrálny riadiaci systém
zvýši menovitú hodnotu len pre tieto jednotky.
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4.7.








5.

Control parameters
Diff. LWT Heat On/Off a Diff. LWT Cool On/Off
Definuje rozdiel nad alebo pod ktorým systém zapne alebo
vypne jednotky. (Spustí sa počítadlo TempxTime, pozri nižšie).
Zvýšenie teploty podriadených jednotiek (Temp. Incr. slaves)
Tento parameter určuje zvýšenie (vykurovanie) alebo zníženie
(klimatizácia) podriadených jednotiek. Menovitá hodnota
"vedúcej" jednotky bude rovná menovitej hodnote teploty vody
na výstupe do pomocného okruhu. Menovitá hodnota
podriadených jednotiek bude rovná menovitej hodnote teploty
vody na výstupe do pomocného okruhu plus zvýšenie teploty
podriadených jednotiek (mínus zvýšenie teploty podriadených
jednotiek v režime klimatizácie). To bude viesť k úplnému
vyťaženiu podriadených jednotiek a riadeniu výkonu vedúcej
jednotky.
TempxTime pre ON a OFF
Definuje hodnotu teplota x čas, ktorá sa musí prekročiť pred
zapnutím alebo vypnutím jednotky. Nízka hodnota bude mať za
následok rýchle prepínanie ON/OFF, vysoká hodnota pomalé
prepínanie ON/OFF.
Start delay units (sekúnd)
Definuje čas, ktorý musí vypršať predtým, než riadiaci systém po
spustení jednotky spustí počítadlo TempxTime ON tak, ako je
vysvetlené vyššie. Keď jednotky na zvýšenie výkonu potrebujú
čas, je vhodné, aby bola táto hodnota nad 500 sekúnd.



Corr. CLWT sensor
To je hodnota korekcie pre snímač na spoločnom výstupe vody.



P-heating/P-cooling
Pri spustení vykurovania alebo klimatizácie ovplyvňuje počet
jednotiek, ktoré sa spustia súčasne (v intervale asi 10 sekúnd).
Nízka hodnota bude mať za následok spustenie väčšieho počtu
jednotiek, vyššia hodnota menšieho počtu.
Počet spustených jednotiek pri zapnutí vykurovania alebo
klimatizácie sa vypočíta nasledovne:

5.1.

Obsluha
Základný riadiaci systém

Pozri základný návod na prevádzku centrálneho riadiaceho systému
"9. Obsluha centrálneho riadiaceho systému a štruktúra menu" na
strane 12.
Všetky položky štruktúry menu sú podrobne vysvetlené nižšie.

5.2.

Main menu

To System info
Prejdete na obrazovku s nasledovnými hlavnými informáciami o
systéme.


Čas a dátum



System mode
Režim systému môže byť OFF (Vyp.), HEATING (Vykurovanie),
COOLING (Klimatizácia) alebo DHW only (Len TÚV). Ak sa
zobrazuje vykurovanie alebo klimatizácia s otáznikom, režim sa
požaduje, ale nestane sa aktívnym, lebo je vonkajšia teplota
príliš vysoká (vykurovanie) alebo nízka (klimatizácia).



SP for LWT a Actual LWT
Menovitá hodnota a aktuálna hodnota teploty vody na výstupe
do pomocného okruhu.



Outdoor temperature



No of units ON
Počet zapnutých jednotiek (ON).



Backup heating
Zobrazuje, či je záložný ohrev vykurovania miestnosti zapnutý
(ON) alebo vypnutý (OFF).

To Unit info
menovitá hodnota SP teploty vody na výstupe - teplota vody na výstupe
vykyurovanie P
napr.: menovitá hodnota SP teploty vody na výstupe=50°C
teplota vody na výstupe pri spustení=22°C
počet jednotiek v systéme=12
vykurovanie P=50°C
→ ((50–22)/50)*12=7 jednotiek sa spustí súčasne
(s časovým rozdielom asi 10 sekúnd)

4.8.


Manual operation
Zmeňte "Auto" na "Manual".
To umožní ručné zapínanie alebo vypínanie číslicových
výstupov riadiaceho systému (ON/OFF).
(Uvedomte si, že v tomto režime prevádzky je centrálny riadiaci
systém vypnutý (OFF)).
POZNÁMKA
Ak chcete opustiť toto menu, nezabudnite opäť
prepnúť na "Auto".
Status digital inputs
Zobrazuje stav číslicových vstupov.



Running timers
Umožňuje načítanie aktuálnej hodnoty bežiacich
nastavených v parametroch riadiaceho systému.



Zobrazuje sa zoznam definovaných RTD. Vedľa RTD sú zobrazené
bežiace hodiny jednotiek patriacich k tomuto RTD, režim (ON/OFF/
HEATING/COOLING) a v prípade chyby kód chyby skupiny. Pod
informáciami RTD sú zobrazené informácie o až 4 jednotkách
pripojených k tomuto RTD (číslo jednotky, teplota vody na výstupe,
teplota vody pri návrate, teplota teplej úžitkovej vody pre domácnosť
a kód chyby, ak je jednotka v stave chyby).
Uvedomte si, že teplota teplej úžitkovej vody pre domácnosť je
teplota nameraná snímačom teplej úžitkovej vody pre domácnosť
pripojeným k jednotke.

Diagnostics



Prejdete na obrazovku prehľadu s informáciami o jednotke.

Ak sa jednotka nachádza v stave chyby, zobrazí sa príslušný kód
chyby. Ak je zobrazené "MDB" (chyba Modbus), skontrolujte
pripojenie a stav RTD*.
Ak je zobrazené U5, skontrolujte pripojenie P1P2 k RTD* a
diaľkovému ovládaču.
Ak chcete zobraziť históriu chýb jednotky, prejdite na riado RTD a
stlačte tlačidlo Enter. Potom zvoľte číslo jednotky, pre ktorú chcete
zobraziť históriu chýb.

To DHW info

hodín

K dispozícii len, ak je v nastaveniach inštalatéra zvolené "Centralized
tank". Zobrazuje menovitú hodnotu, aktuálnu teplotu teplej úžitkovej
vody pre domácnosť, stav 3-cestného ventilu a či záložný ohrievač
pre ohrev TÚV pre domácnosť je zapnutý (ON) alebo vypnutý (OFF).

Application info
Zobrazuje informácie o nainštalovanom softvéri.

4.9.

IP settings

Je potrebné zadať DHCP, IP adresu, meno používateľa, heslo a
riadiaci systém reštartovať.
EKCC8-W
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To User settings

 Room heating
- Leaving water temp.
Definujte krivku ohrevu (teplota vody na výstupe LWT
ako funkcia výstupnej teploty).

Otvorí menu "User settings" s nasledovnými položkami:


Time/date
Ak chcete používať plánovanie tichého režimu, vykurovania
miestnosti alebo ohrevu TÚV pre domácnosť, zadajte správny
čas a dátum.



Quiet mode
- Zvoľte OFF, ON alebo SCHEDULED.
Centrálny riadiaci systém odošle jednotkám príkaz tichého
režimu podľa vašej voľby. (Na jednotkách nezabudnite
nastaviť samotnú úroveň požadovaného tichého režimu.
Pozri návod na inštaláciu jednotiek.)
- Ak je vybraté "SCHEDULED", nezabudnite zadať plán
tichého režimu.



Settings for room

1

2
3
1
2
3
4

Set room mode
- Zvoľte režim OFF (Vyp.), COOLING (Klimatizácia), HEATING
(Vykurovanie) alebo AUTOMATIC (Automatika).
Ak je "By external contacts" vybraté v Installer settings System layout? - ON/OFF method, na centrálnom riadiacom
systéme nie je možné zvoliť tento režim, ale len pomocou
externých kontaktov.
Ak je zvolený režim AUTOMATIC (Automatika), systém
automaticky prepína medzi vykurovaním a klimatizáciou
v závislosti od nastavenia "Max Ta heating" a "Min Ta
cooling" (pozri nižšie) tak, ako je zobrazené na obrázku
nižšie.

LWT pri nízkej Ta
LWT pri vysokej Ta
Nízka Ta
Vysoká Ta

POZNÁMKA: Ak sú definované 2 zóny (nastavenia
inštalatéra), teplotu vody na výstupe LWT je potrebné zadať
pre obe zóny. Ak obe zóny požadujú ohrev, riadiaci systém
ich vyreguluje na najvyššiu menovitú hodnotu.
Ak obe zóny požadujú klimatizáciu, riadiaci systém ich
vyreguluje na najnižšiu menovitú hodnotu.
Ak jedna zóna požaduje klimatizáciu a druhá vykurovanie,
vykurovanie má prednosť pred klimatizáciou.
POZNÁMKA: Nie je potrebné definovať menovitú hodnotu
jednotiek. Menovitú hodnotu prenesie centrálny riadiaci
systém. Uistite sa, že je funkcia jednotiek v závislosti od
počasia vypnutá (OFF)!
- Max Ta heating
Zadajte izbovú teplotu, nad ktorou systém už nemá kúriť.

1

INFORMÁCIE

OFF

1°C

1°C

2
1
2
3
4

3

Režim prevádzky
Max. vonkajšia teplota vykurovania
Max. vonkajšia teplota klimatizácie
Vonkajšia teplota
Vykurovanie
Vyp.
Klimatizácia

-

OFF

4
3
1
2
3
4

Režim prevádzky
Max. vonkajšia teplota vykurovania
Max. vonkajšia teplota klimatizácie
Vonkajšia teplota
Vykurovanie
Vyp.
Klimatizácia

Návod na inštaláciu a prevádzku

Toto nastavenie môže byť k dispozícii aj na
jednotkách. Uistite sa, že nastavenie na jednotke
je rovné alebo vyššie ako nastavenie na
centrálnom riadiacom systéme.

4

1

7

4

2

LWT schedule
Zadajte odchýlku od krivky ohrevu ako funkciu času.



Room cooling
Pozri vykurovanie miestnosti.



Set DHW mode
- DHW setpoint
Zadajte požadovanú menovitú hodnotu TÚV pre domácnosť.
- Select DHW mode
Zvoľte OFF (Vyp.) alebo ON (Zap.).
- DHW schedule
Zadajte odchýlku od požadovanej menovitej hodnoty ako
funkciu času.
- Disinfection
Zadajte, či musí byť aktívna dezinfekcia alebo nie.
Ak má byť aktívna, zadajte požadovanie trvanie, deň
začiatku a dobu trvania.
Nádrž sa ohrieva, kým sa nedosiahne zadaná teplota
dezinfekcie počas (súvislá) doby rovnej dobe trvania
dezinfekcie.
- Reheat now?
Nastavte na ON (Zap.), ak chcete ihneď opäť ohriať nádrže
na požadovanú teplotu zadanú v "Reheat now till:".
- Reheat now till:
Menovitá hodnota teploty v nádrži, keď sa aktivuje opätovné
ohriatie.
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6.

Spracovanie alarmu

Môže dôjsť k alarmom jednotky a systému. U oboch typov alarmov
bude číslicový výstup alarmu (C2-DO2B) uzavretý a po vzniku
alarmu bude zobrazený v hornom pravom rohu displeja.

6.1.

Alarmy jednotky

Ak vznikne alarm jednotky, centrálny riadiaci systém nebude už ďalej
používať jednotku (alebo skupinu jednotiek pripojených k tomu
istému RTD*).
Po odstránení príčiny alarmu, centrálny riadiaci systém bude znova
riadiť jednotku a podľa potreby zapínať (ON) alebo vypínať (OFF).

6.2.

Alarmy systému

Môže dôjsť k nasledujúcim alarmom systému:


Chybný snímač na spoločnom výstupe vody
Ak snímač na spoločnom výstupe vody zmeria hodnotu pod 0°C
alebo nad 150°C (otvorený snímač), vytvorí sa alarm a všetky
jednotky sa zapnú do požadovaného aktuálneho režimu na
aktuálne požadovanú menovitú hodnotu.
Jednotky konfigurované pre ohrev centrálnej nádrže TÚV pre
domácnosť sa tiež prepnú do režimu vykurovania miestnosti, ale
ak sa požaduje ohrev TÚV pre domácnosť, menovitá hodnota sa
zvýši a 3-cestný ventil sa zapne ako v normálnom režime TÚV
pre domácnosť.



Chybný snímač teplej úžitkovej vody pre domácnosť (centrálna
nádrž)
Ak snímač teplej úžitkovej vody pre domácnosť zmeria hodnotu
pod 0°C alebo nad 150°C (otvorený snímač), vytvorí sa alarm a
všetky jednotky konfigurované pre ohrev TÚV pre domácnosť sa
zapnú v režime ohrevu TÚV pre domácnosť a ak sa požaduje
režim TÚV pre domácnosť, 3-cestný ventil TÚV pre domácnosť
sa pripojí k elektrickému napájaniu.
(Systém funguje tak, ako keby teplota TÚV pre domácnosť nikdy
nedosiahla menovitú hodnotu).



Alarm záložného ohrievača
Ak je aktívny alarm záložného ohrievača (X6-M uzavretý),
vytvorí sa alarm.

6.3.

Menu alarmu

Aby ste sa dostali na nasledujúcu obrazovku, stlačte tlačidlo Alarm:


7.

Alarm list
Zobrazuje zoznam aktuálnych alarmov.

Odstraňovanie problémov



V menu "Unit info" sa zobrazuje MDB.
Uistite sa, že je spojenie Modbus s RTD* s príslušnou adresou
správne.
Uistite sa, že je v nastaveniach inštalatéra definovaný správny
počet pripojených jednotiek.



V menu "Unit info" sa zobrazuje U5.
Uistite sa, že je spojenie P1P2 s RTD* s príslušnou adresou
správne. Ak nie, prerušte elektrické napájanie RTD* a pripojte
ho znova.



Niektoré riadky nie sú v menu k dispozícii.
Upravte nastavenia inštalatéra a reštartujte riadiaci systém.



Režim miestnosti Room nie je možné nastaviť. Zobrazí sa text
"Not available. By external contacts".
Režim miestnosti Room je možné nastaviť len externými
kontaktmi z termostatu. Ak chcete nastaviť režim na centrálnom
riadiacom systéme, zmeňte nastavenia inštalatéra.
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8.

Obrázok

RTD*

AI1 M AI2 X1 M X2
T7
T8

S1
X3 M X4
T8

S2 S3

+

S4

REF

SLWR

TH2

SDHW

TH1

RTD*

X5 M X6 X7 M X8 Dl1 M Dl2
T9

T9

T10

T12

230 V

BUHw

VBUHr

BUH2

BUH1

D09

M

DO10

F

C9-10

D07
F

F F
P2

T5

DO8

C7-8

T4

DO6

DO4

C5-6
DO5

T4

F

F
P1

M

T3

C4

DO3

T3

C3

DO2B

F

VDHW

F

C2

T3

DO1B

C1

T2

F

F

Obrázok 1: Elektrická schéma zapojenia
SLWR:
SDHW:
TH1:
TH2:
S1:
S2:
S3:
S4:
P1 a P2:
VDHW:
BUH1 a BUH2:

Snímač na spoločnom výstupe vody
Snímač teplej úžitkovej vody pre domácnosť
Termostat zóny 1
Termostat zóny 2
Posun záložného ohrievača
Alarm záložného ohrievača
Solárny kontakt (zablokované TÚV pre domácnosť)
Zvýšenie menovitej hodnoty TÚV pre domácnosť
Pomocné čerpadlo zóny 1 a zóny 2
Ventil teplej úžitkovej vody pre domácnosť
Záložné ohrievače pre vykurovanie miestnosti krok 1 a
krok 2
VBUHr: Ventil záložného ohrievača vykurovania miestnosti
VBUHw: Záložný ohrievač na ohrev teplej úžitkovej vody pre
domácnosť
F: Poistka
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TH1

NRV6

BUHw
BUH2

SDHW

TH2

NRV7

BUH1

S3
P2
SLWR

P1
ZV

M
VDHW
NRV1

NRV2

U1

U2

VBUHr

NRV3

NRV4

NRV5

U3

U4

U5

VDHW

NRV

NRV

ASV1

ASV2
Obrázok 2: Systém s centralizovanou nádržou teplej úžitkovej vody pre domácnosť
TH1: Izbový termostat, zóna 1
TH2: Izbový termostat, zóna 2
SLWR: Snímač na výstupe vody do miestnosti (dodaný spolu
s EKCC)
P1: Pomocné čerpadlo okruhu zóny 1
P2: Pomocné čerpadlo okruhu zóny 2
SDHW: Snímač teploty teplej úžitkovej vody pre domácnosť
(nadštandardná výbava EKCLWS)
BUHw: Záložný ohrievač na ohrev teplej úžitkovej vody pre
domácnosť
BUH1: Záložný ohrievač vykurovania miestnosti krok 1
BUH2: Záložný ohrievač vykurovania miestnosti krok 2
VBUHr: Ventil záložného ohrievača vykurovania miestnosti
U1..5: Jednotka Daikin 1..5
VDHW: 3-cestný ventil teplej úžitkovej vody pre domácnosť
S3: Stanica solárnych čerpadiel
ZV: Ventil zóny (Pracuje nezávisle! Nie je riadený EKCC)
NRV: Jednosmerný ventil
ASV: Ventil Aquastat. Zabraňuje návratu príliš teplej vody
v prípade poruchy systému. (Pracuje nezávisle! Nie je
riadený EKCC)
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TH1

NRV6

TH2

NRV7

BUH2

BUH1

P2
SLWR

P1
ZV

M
VBUHr
NRV1

U1

NRV2

NRV3

NRV4

NRV5
NRV

U2

U3

U4

NRV

U5

ASV1
Obrázok 3: Systém s integrovanými nádržami teplej úžitkovej vody
TH1: Izbový termostat, zóna 1
TH2: Izbový termostat, zóna 2
SLWR: Snímač na výstupe vody do miestnosti (dodaný spolu
s EKCC)
P1: Pomocné čerpadlo okruhu zóny 1
P2: Pomocné čerpadlo okruhu zóny 2
BUH1: Záložný ohrievač krok 1
BUH2: Záložný ohrievač krok 2
VBUHr: Ventil záložného ohrievača vykurovania miestnosti
U1..5: Jednotka Daikin 1..5
ZV: Ventil zóny (Pracuje nezávisle! Nie je riadený EKCC)
NRV: Jednosmerný ventil
ASV: Ventil Aquastat. Zabraňuje návratu príliš teplej vody
v prípade poruchy systému.
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9.

Obsluha centrálneho riadiaceho systému a štruktúra menu
1 2 3

4

5

1

Tlačidlo Alarm: stlačením tohto tlačidla sa dostanete do menu
alarmu.

2

Tlačidlo Hlavné menu: stlačením tohto tlačidla sa stále vrátite na
obrazovku "MAIN MENU".

3

Tlačidlo Návrat: stlačením
predchádzajúcu obrazovku.

4

Tlačidlo Výber: stlačením tohto tlačidla sa pohybujete v menu
hore a dole. Ak chcete zadať výber, stlačte toto tlačidlo.

5

BSP LED. Táto LED má svietiť zelenou farbou. Možné stavy
LED nájdete nižšie.

tohto

tlačidla

sa

vrátite

na

Stav BSP LED
Každú sekundu mení farbu z
červenej na zelenú a naopak

Aktívne sťahovanie z SD karty

Zelená

Beží aplikácia

Žltá

Aplikácia je nahratá, ale nebeží

Bliká žltá

Aplikácia nie je nahratá

Bliká červená

Chyba BSP (softvérová chyba)

Svieti červená

Hardvérová chyba

EKCC8-W
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Sivé obrazovky sú vidieť len v závislosti od výberu v menu inštalatéra.
MAIN MENU
To System info
To Unit info
To DHW info
To Metering info
To User settings
To Installer settings
Installer password

X
X
X
X
X
X
X

MAIN MENU
To System info
To Unit info
To DHW info
To Metering info
To User settings
To Installer settings
Installer password

X
X
X
X
X
X
X

MAIN MENU
To System info
To Unit info
To DHW info
To Metering info
To User settings
To Installer settings
Installer password

X
X
X
X
X
X
X

MAIN MENU
To System info
To Unit info
To DHW info
To Metering info
To User settings
To Installer settings
Installer password

X
X
X
X
X
X
X

MAIN MENU
To System info
To Unit info
To DHW info
To Metering info
To User settings
To Installer settings
Installer password

X
X
X
X
X
X
X

SYSTEM INFO
15.02.2013
System mode
SP for LWT
Actual LWT
Outdoor temperature
Nr of units ON
BUH room step 1

UNIT INFO
Nr LWT RWT DHWT Err code X
RTD_1:330h HEATING
00 50 45
01 50 45
RTD_2:350h OFF
00 45 45 65

DHW INFO
DHW mode
DHW setpoint
DHW temperature
DHW 3-way valve

ERROR HISTORY UNIT
SELECT RTD No 2X
11/11/2012 10:38 A6

ON
60.0°C
58.6°C
OFF

METERING INFO
Power 1
Power 2

110 kWh
320 kWh

USER SETTINGS
Time/date
Quiet mode
Set room mode
Domestic hot water

X
X
X
X

USER SETTINGS
Time/date
Quiet mode
Set room mode
Domestic hot water

X
X
X
X

USER SETTINGS
Time/date
Quiet mode
Set room mode
Domestic hot water

X
X
X
X

Návod na inštaláciu a prevádzku

13

15:21:33
Heating
30.0°C
30.8°C
9.0°C
0/3
OFF

TIME/DATE
21.11.2012

TIME/DATE
16:00:29
21.11.2012

QUIET MODE
SCHEDULED

SET ROOM MODE
HEATING
Settings for room heating X
Settings for room cooling X

16:00:29

QUIET MODE SCHEDULE
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

MONDAY
Time 1
Value 1
Time 2
Value 2

SETTINGS FOR ROOM HEATING
Leaving water temp
X
Max Ta heating
X
LWT schedule
X

DEFINE HEATING CURVE
ZONE 1

SETTINGS FOR ROOM HEATING
Leaving water temp
X
Max Ta heating
X
LWT schedule
X

MAX. OUTD.TEMP. FOR HEATING
Max. Ta heating
20°C

SETTINGS FOR ROOM HEATING
Leaving water temp
X
Max Ta heating
X
LWT schedule
X

LWT SCHEDULE HEATING
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

06:00
OFF
22:00
ON

Low Ta
LWT at low Ta
High Ta
LWT at high Ta

–10°C
60°C
15°C
60°C

X
X
X
X
X
X
X

MONDAY
Time 1
Value 1
Time 2
Value 2

06:00
+10°C
22:00
0°C

EKCC8-W
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SET ROOM MODE
COOLING
Settings for room heating X
Settings for room cooling X

SETTINGS FOR ROOM COOLING
Leaving water temp
X
Min Ta cooling
X
LWT schedule
X

DEFINE COOLING CURVE
ZONE 1

SETTINGS FOR ROOM COOLING
Leaving water temp
X
Min Ta cooling
X
LWT schedule
X

MIN. OUTD.TEMP. FOR COOLING
Min Ta cooling
20°C

SETTINGS FOR ROOM COOLING
Leaving water temp
Min Ta cooling
X
LWT schedule
X

LWT SCHEDULE HEATING
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

X
X
X
X
X
X
X

LWT SCHEDULE HEATING
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

X
X
X
X
X
X
X

X

USER SETTINGS
Time/date
Quiet mode
Set room mode
Domestic hot water

X
X
X
X

SET DHW MODE
Select DHW mode: ON
Settings for DHW

EKCC8-W
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SETTINGS FOR DHW
DHW Setpoint
DHW Schedule
Disinfect params
Reheat now
Reheat now till

60°C
X
X
OFF
70°C

SETTINGS FOR DHW
DHW Setpoint
DHW Schedule
Disinfect params
Reheat now
Reheat now till

60°C
X
X
OFF
70°C

Low Ta
LWT at low Ta
High Ta
LWT at high Ta

DISINFECT PARAMS
ACTIVE
Disinfect temp
Disinfect duration
Day
Time

20°C
15°C
35°C
8°C

MONDAY
Time 1
Value 1
Time 2
Value 2

06:00
0°C
22:00
+5°C

MONDAY
Time 1
Value 1
Time 2
Value 2

06:00
0°C
22:00
+5°C

YES
60°C
60 min
Sunday
00:00
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MAIN MENU
To System info
To Unit info
To DHW info
To Metering info
To User settings
To Installer settings
Installer password

X
X
X
X
X
X
X

INSTALLER SETTINGS
Restart now?(1)
Language
English
Operating modes?
X
Centralized DHW tank?
X
Backup heater room heating? X
System layout?
X
Control parameters
X
Diagnostics
X
IP settings
X

INSTALLER SETTINGS

INSTALLER SETTINGS
Restart required
Set language
Operating modes?
Centralized DHW tank?
Backup heater room heating?
System layout?
Control parameters
Diagnostics
IP settings

Operating modes?

INSTALLER SETTINGS
Restart required
Set language
Operating modes?
Centralized DHW tank?
Backup heater room heating?
System layout?
Control parameters
Diagnostics
IP settings

Language

English

Heating and cooling
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Centralized DHW tank?

Settings DHW tank

Centralized tank
X
Settings in combination with RH X
Settings DHW only
X

DT LWT-SP tank
DHW differential
Backup heater settingsX

Centralized DHW tank?

Settings DHW tank

Centralized tank?
YES
Settings in combination with RH X
Settings DHW only
X

DT LWT-SP tank
Max. DT
Min. DT
DHW differential
Backup heater settingsX

Backup heating for DHW tank
15°C
10°C

Backup heater?
YES
BUH if outd. Temp. < –5°C
Max. tank Temp. at –5°C= 50°C
BUH if outd. Temp. > 35°C
Max. tank Temp. at 35°C= 60°C

Backup heating for DHW tank
15°C
30°C
8°C
10°C

Backup heater?
YES
No of steps
2
BUH if outd. Temp. < –5°C
Max. tank Temp. at –5°C= 50°C
BUH if outd. Temp. > 35°C
Max. tank Temp. at 35°C= 60°C
BUH delay on valve : 60 s

(1)
Restart now? zobrazuje, že je potrebný reštart centrálneho riadiaceho systému, aby boli
zmeny vykonané v menu inštalatéra účinné.
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INSTALLER SETTINGS
Restart required
Set language
Operating modes?
Centralized DHW tank?
Backup heater room heating?
System layout?
Control parameters
Diagnostics
IP settings

BACKUP HEATER?

X
X
X
X
X
X
X

BACKUP HEATER?

Backup heating
Method X
Delay BUH on valve 240s

Backup heating
Method X

BUH TIME ZONE SCHEDULE
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
INSTALLER SETTINGS
Restart required
Set language
Operating modes?
Centralized DHW tank?
Backup heater?
System layout?
Control parameters
Diagnostics
IP settings

INSTALLER SETTINGS
Restart required
Set language
Operating modes?
Centralized DHW tank?
Backup heater?
System layout?
Control parameters
Diagnostics
IP settings

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

SYSTEM LAYOUT?
ON/OFF method
No of zones
Configuration

X
2
X

SYSTEM LAYOUT?
ON/OFF method
Configuration

X
X

CONTROL PARAMETERS
Diff LWT Heat on
Diff LWT Heat off
Diff LWT Cool on
Diff LWT Cool off
Temp.incr.slaves
TempxTime for ON
TempxTime for OFF
Corr. CLWT sensor
Start delay units
Pheating
Pcooling

EKCC8-W
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BACKUP HEATER?
Outd. Temp+Time
Settings X

BACKUP HEATER?
Time zone 1
BUH allowed
BUH only
Time zone 2
BUH allowed
BUH only
Select time zones

0°C
–10°C
0°C
–15°C
X

BUH TIME ZONE SCHEDULE 4/7
Wednesday
Time 1
22:00
Z1
Time 2
08:00
Z2
Time 3
12:00
0
Time 4
14:00
0
Time 5
16:00
0
Time 6
18:00
0

1/7
X
X
X
X
X
X
X

ON/OFF METHOD
BY EXTERNAL CONTACTS

CONFIGURATION
Max units
Configure unit type auto.
Unit configuration

3
X
X

UNIT CONFIGURATION
Unit GRP TYP DHW
01
1 H/C YES
02
1 H/C NO
03
1 H/C NO

3°C
0°C
3°C
0°C
5°C
120
120
0
600
50
50
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10. Nadštandardné voliteľné moduly
Nadštandardné voliteľné moduly sa zasúvajú na ľavej strane
centrálneho riadiaceho systému.
Riadiaci systém rozozná moduly a v menu inštalatéra sa automaticky
zobrazí menu nastavenia.

10.1. EKCMBACIP a EKCMBACMSTP
Zoznam objektov, ktoré je možné načítať alebo zapísať, je možné
nájsť v zozname Bacnet v prílohe tohto návodu.
V menu inštalatéra alebo nastaveniach Bacnet môžete vidieť
nasledovné položky.
- Stav: Zobrazuje stav modulu.
- Comm. Chyba: Zobrazuje, či medzi modulom a riadiacim
systém došlo k chybe komunikácie.
Je potrebné vykonať vhodné nastavenia, "Write setting" (Nastavenie
zápisu) musí byť nastavené na "ACTIVE" (Aktívne) (len BACNET IP)
a riadiaci systém sa musí reštartovať (ak ho chcete reštartovať,
prejdite do menu inštalatéra), aby sa vykonané zmeny nastavení stali
účinnými.

10.2. EKCM200J
Zoznam registrov, ktoré je možné nájsť v zozname Modbus v prílohe
tohto návodu.
V menu inštalatéra alebo nastaveniach MODBus môžete vidieť a
zadať nasledovné položky.
- Stav: Zobrazuje stav modulu.
- Comm. Chyba: Zobrazuje, či medzi modulom a riadiacim
systém došlo k chybe komunikácie.
Vo zvyšnej časti menu je potrebné vykonať vhodné nastavenia.

10.3. EU.SB.5000002
V menu inštalatéra alebo nastaveniach AWM môžete vidieť a zadať
nasledovné položky.
- Stav: Zobrazuje stav modulu.
- Comm. Chyba: Zobrazuje, či medzi modulom a riadiacim
systém došlo k chybe komunikácie.
- TCP/IP : Zobrazuje stav DHCP, názov modulu a aktuálnu
adresu IP.
Statická IP adresa môže byť daná zmenou DHCP na
"Passive" (Pasívny) a vyplnením masky a brány "danej" IP.
Je potrebné nastaviť "Write setting" (Nastavenie zápisu) na
"ACTIVE" (Aktívne) a riadiaci systém sa musí reštartovať (ak
ho chcete reštartovať, prejdite do menu inštalatéra), aby sa
vykonané zmeny nastavení stali účinnými.
Zadaním konfigurovanej IP adresy do webového prehliadača prejdite
na nastavenia AWM a vykonajte potrebné konfigurácie.
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