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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSKOMMELSE
Denna produkt är markerad
eftersom den uppfyller Direktiven:
– LVD nr. 2014/35/UE (Standard: EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-21:2012).
– EMC nr. 2014/30/UE (Standard: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008;
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013).
– RoHS2 n.2011/65/UE + 2015/863/UE om ändring av BILAGA II.
– ERP 2009/125/EG (Förordning EU nr. 814/2013 av den 2 Krav på ekodesign).
– ERP 2010/30/EU (Förordning EU nr. 812/2013 Energimärkning).
Denna försäkran blir ogiltig vid annan användning än den som anges av Tillverkaren och/eller vid bristande iakttagande,
även delvist, av instruktionerna för installation och/eller användning.
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FÖRORDNING (EU) Nr. 517/2014 - F-GAS

KRETS FÖR DRICKSVATTEN / BRUKSVATTEN

Enheten innehåller R410A, en fluorerad växthusgas,
med faktor för global uppvärmningspotential (GWP) =
2087,50. Släpp inte ut R410A i miljön.

Emix-tanken är en anordning som genomkorsas av dricksvatten. Emix bruksvattenkrets består av komponenter och
material som uppfyller den Europeiska standarden 98/83/
EG, som rekommenderar egenskaperna hos de material
som kommer i kontakt med dricksvattnet.

DRIFTGRÄNSER
■ Omgivningstemperatur
Max : 35°C
Min. : 5°C
■ Omgivningens relativa luftfuktighet
Max : 95 %
Min. : 0 %
■ Vattentryck
Max : 6 bar

Elförsörjning:
230 V ~ 50 Hz
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VIKTIGT!
Läs innan du startar installationen
Detta system måste uppfylla stränga säkerhets- och driftskrav.
För installatören eller servicepersonalen är det mycket viktigt att installera eller reparera systemet så att det fungerar på
ett säkert och effektivt sätt.
Rekommendationer
• Den personal som ansvarar för att ta emot apparaten måste göra en visuell inspektion för att upptäcka eventuella skador
som åsamkats apparaten under transporten: kylmedelskrets, elskåp, ram och kaross.
• Under faserna för installation, reparation och underhåll är det förbjudet att använda rörledningarna som stege: under
vikten kan rörledningarna gå sönder och kylvätskan kan orsaka allvarliga brännskador.
För säker installation och drift måste du:
• Läsa denna instruktionsbok noggrant innan du börjar.
• Följa alla instruktioner för installation eller reparation exakt såsom visas.
• Följa alla elektriska standarder (och säkerhetsstandarder): lokala, statliga och nationella.
• Ägna stor uppmärksamhet åt alla varnings- och försiktighetsanmärkningar i denna handbok.
• Använda en avsatt elledning till kraftförsörjningen av enheten.
• Låta enheten installeras av specialiserad personal.

VARNING
Denna symbol hänvisar till en fara eller felaktig användning som kan leda till personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
Denna symbol hänvisar till en fara eller felaktig användning som kan leda till personskador samt skador på apparat eller
bostad.
Be vid behov om hjälp
Dessa instruktioner är allt som behövs för de flesta typerna av installation och underhåll.
Om du behöver hjälp med ett speciellt problem, kontakta vår försäljning/service eller din återförsäljare för ytterligare
information.
Vid felaktig installation
Tillverkaren är inte ansvarig för felaktig installation eller underhåll om instruktionerna i denna handbok inte följs.
SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
• Under installationen ska du först utföra anslutningen av kylmedelskretsen och den hydrauliska kretsen, sedan den
elektriska. Gå vidare i omvänd ordning vid avlägsnande av enheten.

VARNING

Under kabeldragningen

ELEKTRISKA STÖTAR KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL.
ENDAST KVALIFICERADE OCH SAKKUNNIGA ELEKTRIKER KAN HANTERA ELSYSTEMET.
• Mata inte enheten förrän alla ledningar och rör är klara eller återanslutna och kontrollerade, för att säkerställa
jordanslutningen.
• I denna elkrets används mycket farlig elektrisk spänning. Se elschemat och dessa instruktioner under anslutningen.
Felaktiga anslutningar och otillräcklig jordning kan orsaka oavsiktlig skada eller dödsfall.
• Utför jordningen av enheten enligt lokala elstandarder.
• Den gul/gröna ledaren kan inte användas för andra anslutningar än jordningen.
• Fäst kablarna ordentligt. Olämpliga anslutningar kan orsaka överhettning och möjlig brand.
• Du ska inte använda kablar med flera ledare när du ansluter kraftförsörjningen och styrlinjerna. Använd separata kablar
för varje linjetyp.
Under transporten
Var försiktig när du lyfter och flyttar enheten. Vi rekommenderar att du tar hjälp av någon och att du böjer på knäna när
du lyfter för att undvika överbelastning av ryggen. Enhetens vassa kanter eller tunna aluminiumark kan orsaka skärsår
på fingrarna.
Under installationen
Försäkra dig om att golvet är tillräckligt stark för att bära upp enhetens vikt. Det kan vara nödvändigt att tillverka en ram
i trä eller i metall för att ge extra stöd.
Isolera alla rörledningar i lokalen ordentligt för att förhindra kondens som kan orsaka dropp och därmed skador på väggar
och golv.
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När du ansluter kylmedelskretsen
• Håll rörledningarna så korta som möjligt (max. 10m), i enlighet med tillåtna avstånd från den externa enheten (se
handboken).
• Anslut fackling för att ansluta rören.
• Olja facklingens kontaktytor med frostskyddsolja och dra åt för hand. Dra sedan åt anslutningarna med hjälp av en
momentnyckel så att du får en anslutning med god tätning.
• Kontrollera noggrant om det finns några läckor före provkörningen (test run).
• Isolera rören med en minsta tjocklek på 8 mm polyetenskum.
När du ansluter den hydrauliska kretsen
• Håll rörledningarna så korta som möjligt.
• Isolera rören.
• Kontrollera noggrant om det finns några läckor före provkörningen (test run).
Under reparationerna
• Slå av strömmen (med huvudströmbrytaren) innan du öppnar enheten för att kontrollera eller reparera elektriska delar.
• Rengör efter avslutat arbete och kontrollera att du inte har lämnat metallskrot eller kabelbitar inuti enheten.
• Ventilera lokalen under installation och test av kylkretsen. Försäkra dig även om, när installationen väl har avslutats,
att det inte finns några läckor av kylgas eftersom kontakten med flammor eller värmekällor kan vara giftig och mycket
farlig.

INSTALLATIONSPLATS
• Vi rekommenderar att du låter installera denna apparat av en kvalificerad tekniker i enlighet med medföljande
installationsinstruktioner.
VARNING

SE

•
•
•
•
•
•

Installera inte denna apparat där det finns rök eller brandfarliga gaser eller hög luftfuktighet, som i ett växthus.
Installera inte enheten där det finns utrustning som genererar hög värme.
Installera inte enheten i lokaler där den kan drabbas av vattenstänk (t.ex. tvätteri).
Installera inte enheten i mycket fuktiga miljöer med stor ångproduktion (till exempel badrum).
Installera inte enheten utomhus.
Installera inte enheten i miljöer som är utsatta för risk för frysning.

VIKTIGT! Lokalen där enheten är installerad måste vara försedd med golvbrunn, ansluten till avloppssystemet.
UNDVIK
• Direkt solexponering.
• Närvaro av gasläckor.
• Närvaro av oljedimma (såsom i ett kök eller i närheten av fabriksutrustning) eftersom oljeföroreningen kan orsaka
felfunktion.
• Att göra hål i områden där det finns elektriska delar eller system.
VIKTIGT!
I avsaknad av de försiktighetsåtgärder som nämns ovan kan inte TILLVERKAREN hållas ansvarig för eventuella
skador.

ELEKTRISKA KRAV
• Före installationen se till att elnätets spänning är densamma som den som anges på apparatens märkskylt.
• Alla elektriska anslutningar måste uppfylla lokal ellagstiftning. För mer information, kontakta din återförsäljare eller en
elektriker.
• Enheten måste vara korrekt jordad med en jordledning.
• De elektriska anslutningarna ska utföras av en specialiserad elektriker.

YTTERLIGARE MATERIAL FÖR INSTALLATIONEN (TILLHANDAHÅLLS EJ)
• Glödgat och desoxiderat kopparrör för kylning för anslutningen mellan enheterna, isolerat med en minsta tjocklek på
8 mm polyetenskum. För mått se avsnittet ANSLUTNING KYLMEDEL.
• Kylolja för anslutning med fackling (cirka 30 g).
• Elkabel: använd koppartrådar av den typ, storlek och längd som anges i avsnittet "ELANSLUTNINGAR".
• Vattenledningar.
• Om vattnets hårdhet överskrider värdet 20°F (1°F=10mg kalciumkarbonat per liter vatten) föreskrivs installation av en
polyfosfatdoserare eller ett system med samma effekt enligt gällande lagstiftning (Presidentdekret 59/09 UNI 8065).
ANMÄRKNINGAR
1. Kontrollera även vattnets PH-värde som måste vara minst neutralt (värde mellan 6,9 och 7). Värden lägre än 6,9 kan
orsaka korrosion på materialen.
2. Det är nödvändigt att rengöra systemet grundligt efter anordningens installation och innan dess användning.
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Verktyg som krävs för installationen (tillhandahålls ej)
1.Spårskruvmejsel

10.Hammare

2.Medium stjärnskruvmejsel

11.Borr

3.Kabelsax

12. Rörskärare med roterande kniv

4.Måttband

13.Rörfläns i ok för fackling

Dessutom är de skyldiga:
• ett expansionskärl (MINST 18 l)
• ett filter för uppsamling av föroreningar på ¾”
som ska placeras uppströms Emix-tanken
• vattenventiler i Emix-tankens ingång och utgång
• en tryckreducerare (kontrollera hydraulschemana).

5.Vattenpass
6.Borr till rundsåg

14.Momentnyckel

7.Sågblad

15. Fasta nycklar eller skiftnycklar

8.Borr ø 8

16.Gradverktyg

9.Teflon eller hampa

17.Insexnyckel

MÄRKSKYLTENS DATA
Emix-tank 200
Elförsörjning

Emix-tank 300

230 V /1/50 Hz - 400 V /3N/50 Hz

Maximal strömförbrukning

60 W

Maximal strömförbrukning med motstånd

2x1000 W

Hydrauliska kopplingar bruksvattenkrets

3/4” G – 3/4” G

Kylmedlet R410A:s anslutningar

3/8” – 3/8”

Kopplingar spole soldrivet

1” G

Maximalt arbetstryck

6 bar

Nettovikt

103 kg

Förpackade vikt

115 Kg

Nettomått (H/B/D)

1460x620x640 mm

SE
133 kg
145 Kg

1875x620x640 mm

INLEDNING
Emix-tanken är en nyskapande interna enhet som kan tillhandahålla bruksvarmvatten från värmedynamisk källa, under
årets alla årstider, det vill säga oberoende av luftkonditioneringens/uppvärmningens driftsätt.
Emix-tankens syfte är produktionen av bruksvarmvatten via ackumulering, genom att använda den energi som produceras direkt av värmepumpen (alltså förnyelsebar energi) och genom att tillhandahålla tjänsten samtidigt med uppvärmning
och nedkylning av lokalerna.

EMIX-tank 200 och 300 liter
Emix-tank 200 och 300 liter erbjuder en komplett lösning som inkluderar:
• Komponenterna och Emix-konceptet.
• En 200 eller 300 liters tank tillverkad i porslin stål.
• En spole tillverkad av Fe P195GH för anslutning till ett solvärmesystem.
• Två element på 1 kW vardera av elektriska motstånd som hanteras från Emix-tankens elektroniska reglering.
• En termostatisk blandningsventil för reglering av varmvattnets temperatur.
Emix-tanken är både en tank för användning i värmepump och en elektrisk vattenkokare.

Emix-tanken ansluts vanligtvis till den speciella kylanslutning av värmepump som kallas "EMIX-porten" (förutom den
externa enheten G30 och G42 på vilken Emix-tanken kan anslutas till den enda kylanslutning som finns på maskinen, via
adapter 3/8” > 1/4”, som medföljer den externa enhetens förpackning).
Ytterligare information i kapitlet "Endast ACS-applikation".
I fallet med den externa enheten misslyckande, kan Emix-tanken användas som en elektrisk vattenkokare utan värmepump.
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MODELLKOMBINATION
Emix-tanken måste vara ansluten till en extern enhet i sortimentet, kompatibel med Emix.
För speciella modeller se katalogen.(*)
(*) : Modellerna UTAN EMIX-PORT kan inte stödja denna nya anordning för produktion av bruksvarmvatten.
I denna handbok kommer några förkortningar för de kompatibla externa enheternas modeller som finns i katalogen att
användas (G30 står till exempel för AEI1G30EMX-GR9FI30).

Schemat nedan illustrerar det koncept som förklaras ovan och visar en systemkonfiguration där tre interna enheter med
direktexpansion, ett hydrokit för golvvärme och en Emix-tank, alla anslutna till en G110, samexisterar.

SE

HK

H 2O

Emix-tanken fungerar alltid i uppvärmningsläge även när de värmepump arbetar i kylningsläge. När de arbetar i detta
läge kan Emix-tanken återvinna den värme som annars skulle spridas i luften utanför och därmed kraftigt öka energieffektiviteten i hela systemet.
Det finns många möjliga konfigurationer för Emix-tanken, den som visas i den tidigare figuren är bara en av många.
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LÄNGDBEGRÄNSNINGAR FÖR RÖREN FÖR ANSLUTNING OCH LUTNING
Kylmedelskrets
Emix-tanken är en komponent som samtidigt kan anslutas till andra interna enheter och på så sätt utnyttja den speciella
kylanslutningen för Emix och ta hänsyn till längden på Emix-tankens rörledningar som ska läggas till den totala längd
som förutses av den externa enheten (vi råder dig att utföra isoleringen av Emix-tankens rörledningar på bästa sätt för
att garantera minimal energiförlust).

L1
L2

H1

L3

H

L4

H4

H2
H3

L5

H5

FÖR LÄNGD OCH LUTNING PÅ RÖREN SE INSTALLATIONSINSTRUKTIONER EXTERN ENHET.
SE EMIX-TANKEN SOM EN INTERN ENHET I SYSTEMET.
FÖR OPTIMAL PRESTANDA, ATT HÅLLA EXIX-TANKENS RÖRLEDNINGAR SÅ KORTA SOM MÖJLIGT (MAX. 10m)

Extraladdningen av kylmedel för Emix-tanken (vid behov) är 15 g/m för rörledningar 3/8” - 3/8” eller 20g/m för rörledningar 1/2” - 1/2”.
Exempel nr. 1.
• Extern enhet: G80
• Antal interna enheter: 4 storlek A (applikation paneler)
• Total rörledningslängd: 30 meter
• Emix-tankens rörledningslängd: 5 meter
• Total rörledningslängd (inklusive Emix-tanken): 35 meter
Gränsen för G80 i panelapplikation är, utan extra laddning av kylmedel, 40 meter. Systemet är ok.
Exempel nr. 2.
• Extern enhet: G80
• Antal interna enheter: 4 storlek A (panelapplikation)
• Total rörledningslängd: 50 meter
• Emix-tankens rörledningslängd: 7 meter
• Total rörledningslängd (inklusive Emix-tanken): 57 meter
Gränsen för G80 i panelapplikation är, med extra laddning av kylmedel, 65 meter.
Du måste lägga till 15 g/m x 17 m.
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INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
A

AVLÄGSNANDE AV DEN NEDRE TÄCKNINGEN
Du kan avlägsna täckningen genom att dra ut den från den nedre delen. När täckningen är delvist avlägsnad ska
du dra mot dig för.

B

KOMPONENTER

1

SE
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrollpanel
Kallvatteninlopp
Varmvattenutlopp
Ingång spole soldrivet system
Utgång spole soldrivet system

4 5

3
8

2

EXTRA INFORMATION
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1. INGÅNG SPOLE SOLDRIVET SYSTEM
2. UTGÅNG SPOLE SOLDRIVET SYSTEM
3. KALLVATTENINLOPP
4. VARMVATTENUTLOPP
5. UTGÅNG SÄKERHETSVENTIL (6 bar)
SE ANMÄRKNINGAR I FOTNOTEN
6. INGÅNG KYLMEDEL
7. UTGÅNG KYLMEDEL
8. ELANSLUTNINGAR
9. BRUNN TANKSOND FÖR SOLVÄRME
10. ANOD MAGNESIUM
11. ELEKTRISKA MOTSTÅND
12. STRATIFIERINGSSENSOR
13. VATTENAVLOPP + ANSLUTNING EXPANSIONSKÄRL
14. TERMOSTATISK BLANDNINGSVENTIL
15. VENTIL KALLVATTENINLOPP

HÖJD
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200 LITER 1460 mm
300 LITER 1875 mm

SE

VIKT

11

200 LITER
300 LITER

103 Kg
133 Kg

HÖJD

12

12
11

5

14
4

13

15
3

ANMÄRKNINGAR
VIKTIGT! UTGÅNG SÄKERHETSVENTIL (5)
• Säkerhetsgruppens tömningsutgång måste dimensioneras i enlighet med kraven i DTU (enhetligt tekniskt dokument)
och får aldrig blockeras.
Den måste vara ansluten, via en tratt som medger ett avstånd på minst 20 mm, till ett vertikalt avloppsrör med en
diameter som är minst lika med den på apparatens anslutningsrör.
• Säkerhetsgruppens tömningsutgång måste installeras i en miljö som är skyddad mot risk för frysning och lutad nedåt.
VARNING!
I avsaknad av en sådan säkerhetsåtgärd kan ett eventuellt ingripande av säkerhetsventilen orsaka skador på
personer, djur och föremål, för vilka TILLVERKAREN inte kan hållas ansvarig.
9
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ANSLUTNING KYLMEDEL MELLAN EMIX-TANK OCH EXTERN ENHET

G30 / G42 ENDAST ACS (SE AVSNITT “ENDAST ACS-APPLIKATIONER”)
R410A, 3/8” IN
R410A, 3/8” OUT

Emix-tank

G140
R410A, 3/8” IN
R410A, 3/8” OUT

Emix-tank

ANDRA EXTERNA ENHETER
R410A, 3/8” IN
R410A, 3/8” OUT

Emix-tank

SE

•
•
•

Stäng ventilerna på porten på den externa enheten.
För applikationer “INTE BARA ACS-APPLIKATIONER”: koppla bort förbikopplingen från EMIX-portens ventiler
(behåll den om Emix-tanken ska avlägsnas).
Anslut kylmedels linjerna till Emix-tanken på den externa enheten (vi rekommenderar användning av välisolerade
kopparrör).
På den nedre delen kan du se två kopplingar. Det är kylmedelskretsens kopplingar mellan den externa enheten
och Emix-tanken, markerade med följande etikett:

R410A, IN (X)
R410A, OUT (Y)
R410A, IN (X) är rörledningen från externa enheten
R410A, OUT (Y) är rörledningen mot den externa enheten
Ägna stor uppmärksamhet åt anslutningarna, både när Emix-tanken ansluts till Emix-porten och när den ansluts
till standardkylmedelsporten.
•

Om Emix-tanken skulle vara ansluten till Emix-porten:
- anslut den externa enhetens port (X) med Emix-tankens koppling R410A, IN (X)
- anslut den externa enhetens port (Y) med Emix-tankens koppling R410A, OUT (X)

•

Om Emix-tanken skulle vara ansluten till en normal port (G30 / G42):
- anslut den externa enhetens gaskoppling 3/8” med Emix-tankens koppling R410A, IN (X)
- anslut den externa enhetens vätskekoppling 1/4” med Emix-tankens koppling R410A, OUT (Y)
Använd den adapter som visas i figuren.

•
•

Utför de sedvanliga stegen för att skapa ett vakuum.
Öppna portens ventiler den externa enhetens där den är ansluten Emix-tanken.
10
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HYDRAULISK ANSLUTNING MELLAN EMIX-TANKEN OCH BRUKSVATTENKRETSEN
•
•

Anslut tanken till vattenkretsen. Installera av ett expansionskärl på minst 18 liter och av serviceventiler till vattenkopplingarna så att underhållsarbete underlättas. Säkerhetsventilens utgång ska anslutas till ett avlopp.
Installera av ett filter och av en avhärdare (eller en polyfosfatdoserare) uppströms kallvattenkopplingen för att
undvika kalkavlagringar.

Nedan visas vattenledningarnas anslutningar och hur du ska ställa in termostatisk blandningsventil.

INSTÄLLNING
TEMPERATUR
VARMVATTEN
38°-65° C

SE
F

HUR DU INSTALLERAR EXPANSIONSKÄRLET
Vi rekommenderar installation av expansionskärl för att förebygga hydrauliska problem med Emix-tankenheten
(till exempel i samband med plötsliga tryckförändringar i vatteninloppskretsen) och, framför allt, för att motverka
den tryckhöjning som uppstår när vattnet värms upp.

Anslut avtappningsventilen och expansionskärlet
här
1.
2.
3.

Ta bort locket.
Installera en ventil för tömning av systemet vid behov.
Installera ett expansionskärl på minst 18 liter (rörledningskoppling ½”).
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ANSLUTNING AV FLÖDESVAKT PÅ UTTAG FÖR BRUKSVARMVATTEN (TILLVAL)

FLÖDESVAKT

ACS

SE
Placera flödesvakten på uttaget för bruksvarmvatten såsom visas i figuren.
Anslut flödesvakten till J14-kontakten på moderkortet.
FLÖDESVAKTENS EGENSKAPER
Diameter: 3/4”
Minsta kapacitet: 1l/m
Konvention: om det finns flöde (uttag) måste flödesvakten vara stängd (ren kontakt).
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ELANSLUTNINGAR
Allmänt
• Under drift är en spänningsvariation på ±10 % tolerabel.
• De korrugerade rören för elanslutning måste vara fasta.
• Apparat klass 1.
Anslutning av tillförsel och av signalkablar
Emix-tanken måste alltid vara ansluten till strömförsörjningen separat från anslutningen av den externa enheten, till vilket det är anslutet med endast den skärmade kabeln för kommunikationsbussen med två trådar som alla andra interna
enheter.
• Strömförsörjningen måste komma från en anordning för elskydd och frånskiljning (tillhandahålls ej), i enlighet med
gällande lagstiftning.
• Skyddet bör säkerställas med hjälp av en dubbel-polig brytare (tillhandahålls ej).

HUR DU FÅR ÅTKOMST TILL ELANSLUTNINGARNA
• Avlägsna frontpanelen på samma sätt som den nedre täckningen (det finns inga skruvar att ta bort eller kablar att
koppla bort).
• När du har tagit bort frontpanelen kan du se tanken.
• I den nedre, högra delen finns täckningen av elanslutningarna.

SE

HUR DU AVLÄGSNAR ELANSLUTNINGARNAS TÄCKNING
• Skruva loss fästskruv.
• Dra i höljet och dra ut det.
ANMÄRKNING
FRONTPANELEN OCH ELANSLUTNINGARNAS SKYDDSHÖLJE MÅSTE FÄSTAS PÅ ETT SÄKERT SÄTT UNDER
ENHETENS DRIFT.
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ELEKTRISKT KOPPLINGSSCHEMA
ANSLUTNINGSPLINT OCH ELANSLUTNINGAR

A

FJÄRRKONTROLL
ON / OFF

N
L

B
TILL EXTERN ENHET

SE

ANMÄRKNING : Enheten ska anslutas till en separat
matning.

FÖRDRÖJD SÄKRING
Arbetsbrytare: minst överspänningskategori
III.

VARNING !
Anslut alltid fas L och neutral N
INTE VÄNDA KABLAR, ANNARS CIRKULATIONSPUMPEN INTE FUNGERAR.

Anslut den skärmade, dubbelpoliga kommunikationskabeln till anslutningsplintarna C1 och C2. Se till att respektera
matchningen av poliariteterna mellan extern enhet och Emix Tank. Anslut skärmningen till jordanslutningsplinten. I händelse av fel kommer brist på kommunikation att signaleras (alla lysdioder blinkar). SE DIAGNOSTABELL.
FJÄRRKONTROLL är en anslutning som ger dig möjlighet att kontrollera Emix-tanken från en fjärranslutning, till exempel
från en styrenhet i ett soldrivet system eller en programmerare. (Se avsnittet "Anslutningar Home Automation")
Elschemat appliceras med en etikett på eltavlans panel.

Inställning av elektriska motstånd
Motstånden är Emix Tank är båda aktiverade (fabriksinställning).
Du kan ändra inställningen med omkopplaren SW1 att utesluta en av de två motstånden, men du måste aktivera minst
ett elektriskt motstånd.
Underlåtenhet att använda åtminstone ett motstånd kan äventyra systemets korrekta funktion. Dessutom säkerställer de
elektriska motstånden, i händelse av extern enhet fel, uppvärmningen av vattnet.

Fabriksinställning
2 elementen
1+1kW
lägre +
högre

1 elementet
1kW
lägre
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1 elementet
1kW
högre

LÄNGD, KABELSTORLEK OCH FÖRDRÖJDA SÄKRINGAR
A

B

L(m)

S ( mm2)

L(m)

S ( mm2)

15

2,5

V.E. EXTERN

0,75
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Nätkabel A:
Flerpolig elkabel. Storlek och längd på rekommenderad elkabel anges i tabellen.
Kabeln måste vara av typen H07RN-F (enligt CEI 20-19 CENELEC HD22). Se till att längden på ledarna mellan
kabelfästpunkten och anslutningsplintarna är sådan att de aktiva ledarna sträcks före den jordande ledaren.
Anslutningskabel B (SKÄRMAD):
Skärmad, dubbelpolig elkabel. Storlek och längd på rekommenderad elkabel anges i den externa enhetens
installationshandbok (betrakta Emix-tanken som en intern enhet).
Kabeln får inte vara lättare än typen H05VVC4V5-K (enligt CEI 20-20 CENELEC HD21).

Anslutning och underhåll av nätkabeln
•
•
•

Elanslutningen av enheten är av typ Y.
Installationen av kabeln måste utföras av specialiserad personal.
Om kabeln skulle vara skadad från användning ska du kontakta Kundtjänst eller specialiserad personal för att ersätta
den.
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Anslutningar Home Automation
Det är möjligt att ansluta Emix-tanken till ett system med Home Automation, enligt följande instruktioner:
FJÄRRKONTROLL
Använd anslutningsplintarna O och O (se ELEKTRISKT KOPPLINGSSCHEMA) i händelse
av anslutning till en extern ingångssignal som används för att aktivera eller inaktivera
Emix-tankenheten (ren kontakt, byglad i fabriken). Till exempel en styrenhet i ett soldrivet
system som aktiverar eller inaktiverar Emix-tanken enligt sitt värmebehov, eller en programmerare för aktivering av tjänsten i olika tidsperioder.
För anslutning, avlägsna den förinstallerade bygeln och anslut den externa regulatorn.
Konvention:
ÖPPEN KONTAKT: EMIX-TANK I STANDBY
STÄNGD KONTAKT: EMIX-TANK I DRIFT
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Anslutning av ﬂödesvakt på ACS-uttag (tillval)
Anslut flödesvakten till J14-kontakten.
SE AVSNITT G

INSTÄLLNING AV JUMPERS (STYRKORT)
FABRIKSINSTÄLLNING
JP1=

STÄNGD

JP2=

STÄNGD

JP3=

STÄNGD (ÄNDRA EJ)

JP4=

ÖPPEN (ÄNDRA EJ)

SE

JP1

JP3

JP2

JP4

VARNING!
Ta bort matningen till systemet innan du ändrar på inställningarna.
JP1
Val av applikationstyp:
STÄNGD: anslut enheten till avsatt Emix-port (när Emix-tanken är en del av ett system).
ÖPPEN: anslut enheten till kylmedlets port på den externa enheten (när det inte finns någon avsatt Emix-port) se ACS-applikation med extern enhet G30 / G42.
JP2
Intern användning. Ändra inte på fabriksinställningen. Om denna ändras fungerar inte enheten korrekt.
JP3
Intern användning. Ändra inte på fabriksinställningen. Om denna ändras fungerar inte enheten korrekt.
JP4
Intern användning. Ändra inte på fabriksinställningen. Om denna ändras fungerar inte enheten korrekt.
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INSTÄLLNING AV SWITCHES (STYRKORT)
VARNING!
Ta bort matningen till systemet innan du ändrar på inställningarna.
SW1: INSTÄLLNING AV STÖDMOTSTÅND
Se avsnittet “Inställning av motstånd”.

SW3: INSTÄLLNING AV TANKENS VOLYM
Ställ in SW3 för att välja tankens vattenvolym. SW3 är förinställd på fabriken.
SW3

SW3
OFF - OFF = 300 l

Fabriksinställning
ANSLUTNING AV

ON - OFF = 200 l

EMIX-TANK - ENDAST ACS-APPLIKATIONER - G30 / G42

Emix-tanken kan användas med den externa enheten G30 och G42 i en specifik konfiguration för att skapa ett värmepumpsystem endast för produktion av ACS.

Endast ACS-applikation: G30/G42 + Emix-tank
Anslut Emix-tankenheten till kylmedlets port (G30) eller till port A
(G42) på den externa enheten genom att använda adaptern 1/4 ->
3/8 som tillhandahålls med den externa enheten.
Systemet kommer alltid att fungera i uppvärmningsläge.
Avlägsna JP1 från Emix-tankenhetens kretskort innan du går
in i systemet.
I det här läget kan på G42 inte anslutas till andra interna enheter.

ANSLUTNING AV EMIX-TANK TILL ETT SOLVÄRMESYSTEM
Emix-tanken kan anslutas till vilket solvärmesystem som helst med tvångscirkulation (se exempel i systemschemat). Panelen kommer att anslutas direkt till den spole som finns inuti Emix-tankens tank (anslutningarna finns i den nedre delen
av tanken). Temperatursonden i solvärmesystemets tank kan placeras i den specifika brunn som finns i den botten delen
(kan nås genom att du tar bort den nedre panelen - se avsnitt C).
Spolens längd 13,2 m
Material: Fe P195GH
Diameter: 33,7mm
Yta: 1,4m2
Läge: Inuti tanken

Tryckfall solvärmeväxlare
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URKOPPLING OCH AVINSTALLATION AV EMIX-TANK
Hur du kopplar bort kylmedelskretsen
I händelse att Emix-tanken är ansluten till en normal port för interna enheter (t.ex. med G30 och G42) medför avinstallationen av Emix-tanken samma förfaranden som förekommer när du kopplar bort vilken intern enhet som helst. Koppla
bort reverserventilen elektriskt på den externa enheten för att forcera systemet i cooling.
I händelse att Emix-tanken är ansluten till tillhörande EMIX-port och av någon anledning måste ersättas måste du utföra
avinstallation med hjälp av en gasrekuperator:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stäng ventilerna för de kretsar som ansluter Emix-tanken till den externa enheten;
Anslut rekuperatorn till en av de två ventilerna;
Återhämta den gas som finns i rörledningarna och inuti själva Emix-tanken;
Koppla bort Emix-tanken;
Koppla in den nya Emix-tanken;
Utför vakuum i rörledningarna;
För tillbaks den gas som återhämtats i Emix-tankens krets;
Koppla bort rekuperatorn;
Öppna ventilerna för de kretsar som ansluter Emix-tanken till den externa enheten igen.

I händelse att Emix-tanken är ansluten till tillhörande EMIX-port och av någon anledning måste avlägsnas måste du utföra
avinstallation med hjälp av en gasrekuperator:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stäng ventilerna för de kretsar som ansluter Emix-tanken till den externa enheten;
Anslut rekuperatorn till en av de två ventilerna;
Återhämta den gas som finns i rörledningarna och inuti själva Emix-tanken;
Koppla bort Emix-tanken;
Återanslut den förbikoppling som fanns installerad före installationen av Emix-tanken på dennas plats;
Koppla bort rekuperatorn;
Utför vakuum i förbikopplingen;
Öppna ventilerna för de kretsar som ansluter Emix-tanken till den externa enheten igen;
Slå på den externa enheten i funktionsläge cooling;
För tillbaks den gas som återhämtats i systemet genom att ansluta rekuperatorn till en inloppsventil i de interna enheterna
eller till utloppet av inloppstrycket.
Koppla bort rekuperatorn.

Hur du tömmer vattentanken
I händelse att Emix-tanken måste avlägsnas eller ersättas ska
du gå tillväga på följande sätt för att tömma vattentanken:
•
•

•
•

Stäng Emix-tankens ventil för inlopp av nätvatten;
Öppna kranarna i handfaten hos den användare som är ansluten till Emix-tanken. Alternativt öppna avluftningsventilen tanken;
Anslut ett utloppsrör till rör 1 (se figur) för det vatten som
finns i tanken;
Vattnet lämnar tanken via det anslutna röret.

1

INFORMATION FÖR KORREKT BORTSKAFFANDE AV PRODUKTEN enligt Lagdekret art.26. 14/03/14, no.49
“GENOMFÖRANDE AV DET EUROPEISKA DIREKTIVET 2012/19/EU OM AVFALL FRÅN ELEKTRISK OCH
ELEKTRONISK UTRUSTNING
Vid slutet av dess livslängd får inte denna apparat bortskaffas tillsammans med hushållsavfall.
Vi påminner om den viktiga roll som konsumenten har för att bidra till återanvändning och andra former av återvinning
av sådant avfall. Apparaten måste överlämnas källsorterad till din lokala återvinningscentral eller också gratis till din
återförsäljare när du köper en ny apparat av motsvarande typ.
För produkter med ett externt mått under 25 cm måste denna service av gratis återtagande av avfallet obligatoriskt
tillhandahållas kostnadsfritt av stora detaljister (försäljningsyta på minst 400 m2) även i de fall då någon motsvarande
utrustning inte köps.
Att bortskaffa en elektrisk och elektronisk utrustning separat bidrar till att undvika möjliga negativa effekter på miljön
och på människors hälsa till följd av en olämplig avfallshantering och gör det möjligt att återvinna och återanvända de
material som den består av, med betydande besparingar av energi och resurser.
För att understryka kravet på att bortskaffa denna utrustning separat, är produkten märkt med symbolen med en
överkryssad soptunna.
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KRAFTFÖRSÖRJNING

eMix-PORT

ANDRA INTERNA ENHETER

Kylmedel gasrör

Buss (skärmad, dubbelpolig kabel min. 0,75 mm2)

KRAFTFÖRSÖRJNING

4
5
6
7
8

1
2
3

Hydrauliska anslutningar

ACS

Extern enhet EMX
EMix-tankenhet 200/300
Expansionskärl minst 18 liter (tillhandahålls ej;
För mer information, se kapitel)
Maskfilter (tillhandahålls ej)
Polyfosfatfilter eller avhärdningssystem (tillhandahålls ej)
Termostatisk blandningsventil (installeras på Emix-tankenhet)
Flödesvakt (tillval, tillhandahålls ej)
Tryckreducerare (tillhandahålls ej)

INDIKATIVT HYDRAULSCHEMA - ANSLUTNING EMIX-TANK 200/300

8

Akvedukt

KOPPLINGSSCHEMAN

SE

19

KRAFTFÖRSÖRJNING

eMix-PORT

20
Kylmedel gasrör

Buss (skärmad, dubbelpolig kabel min. 0,75 mm2)

ANDRA INTERNA ENHETER

1 Extern enhet EMX
2 EMix-tankenhet 200/300
3 Expansionskärl minst 18 liter (tillhandahålls ej;
För mer information, se kapitel)
4 Maskfilter (tillhandahålls ej)
5 Polyfosfatfilter eller avhärdningssystem (tillhandahålls ej)
6 Termostatisk blandningsventil (installeras på Emix-tankenhet)
7 Brunn tank sond för solvärme
(installeras på Emix-tankenhet)
8 Anslutning spole solvärmesystem
9 Solvärmesystem med tvångscirkulation
10 Flödesvakt (tillval, tillhandahålls ej)
11 Tryckreducerare (tillhandahålls ej)

KRAFTFÖRSÖRJNING

Solvärme

Hydrauliska anslutningar

ON/OFF-KONTAKT TILLVAL
(SE STYRENHETENS HANDBOK)

ACS

11

Akvedukt

INDIKATIVT HYDRAULSCHEMA - ANSLUTNING EMIX-TANK 200/300 MED SOLVÄRMESYSTEM MED TVÅNGSCIRKULATION

SE
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Akvedukt

8

ACS

KRAFTFÖRSÖRJNING

KRAFTFÖRSÖRJNING

KRAFTFÖRSÖRJNING

eMix-PORT

Kylmedel gasrör

Buss (skärmad, dubbelpolig
KRAFTFÖRSÖRJNING
kabel min. 0,75 mm2)

ANDRA INTERNA ENHETER

eMix-PORT

Buss (skärmad, dubbelpolig kabel min. 0,75 mm2)

ANDRA INTERNA ENHETER

eMix-PORT

Buss (skärmad, dubbelpolig kabel min. 0,75 mm2)

ANDRA INTERNA ENHETER

Hydrauliska anslutningar

Kylmedel gasrör

4
5
6
7
8

1
2
3

KRAFTFÖRSÖRJNING

Hydrauliska anslutningar
Hydrauliska anslutningar

Kylmedel gasrör

KRAFTFÖRSÖRJNING

Extern enhet EMX
EMix-tankenhet 200/300
Expansionskärl minst 18 liter (tillhandahålls ej;
För mer information, se kapitel)
Maskfilter (tillhandahålls ej)
Polyfosfatfilter eller avhärdningssystem (tillhandahålls ej)
Termostatisk blandningsventil (installeras på Emix-tankenhet)
Flödesvakt (tillval, tillhandahålls ej)
Tryckreducerare (tillhandahålls ej)

INDIKATIVT HYDRAULSCHEMA - EMIX-TANK 200/300 MULTIPEL KONFIGURATION
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ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Säkerhetsanvisningar




Läs denna handbok noggrant innan du använder apparaten. Vid tvivel eller problem, kontakta återförsäljaren eller ett
auktoriserat servicecenter.
Denna apparat har utformats för att ge varmvatten för hushållsbruk. Använd den endast i detta speciella syfte samt
såsom beskrivs i denna handbok.

VARNING! Användning av apparaten är FÖRBJUDEN om inte tanken är fylld med vatten.

VARNING






Du ska aldrig använda eller förvara bensin eller andra brandfarliga vätskor i närheten av enheten. Det är mycket farligt.
Installera inte elektriska utrustningar som inte är skyddade med skyddsgrad IPX1 (droppskydd mot vertikala droppar)
under enheten.
Rör aldrig enheterna med blöta händer.
Tillverkaren tar inget ansvar om säkerhetsföreskrifterna och de olycksförebyggande föreskrifterna inte följs.

FÖRSIKTIGHET


SE




Du ska inte slå på och stänga av apparaten med hjälp av huvudströmbrytaren. Använd alltid funktionsknappen på
enheten.
Låt inte barn leka med apparaten.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala kapacitet
är nedsatt, eller med brist på erfarenhet eller kunskap, såvida de inte har fått, genom en person som är ansvarig för
deras säkerhet, tillsyn eller instruktioner om användningen av apparaten.

ANMÄRKNING:
Efter långa perioder av inaktivitet ska du slå på systemets strömförsörjning minst en timme innan du startar enheten.
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KONTROLLPANEL
Kontrollpanelen finner du på Emix-tankens framsida.
Uppifrån och ned kan vi se:
1

1...5: GRÖNA LYSDIODER: indikerar vattentemperaturen både i konfigurationsmenyn önskad temperatur) och i driftmenyn (faktisk temperatur).

2
3

6

BLÅ LYSDIOD: indikerar aktiveringen av motstånden.
Fast: ett eller fler motstånd aktiverat.
Blinkande: BOOSTER-läge har valts.

7

GUL LYSDIOD: indikerar antilegionellacykelns
status.
Fast: aktiv cykel
Blinkande: aktiv men ej tillgodosedd cykel.

8

RÖD LYSDIOD: indikerar att enheten är i standby.

9

KNAPP för att konfigurera de operativa inställningarna.

10

MOTTAGARE av den infraröda signalen från
fjärrkontrollen (för tillfället är användningen av
IR-signalen reserverad för fabriksförfaranden).

4
5
6
7
8

9

10

VISNING AV VATTENTEMPERATUR ELLER ÖNSKAD TEMPERATUR:

°C
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

Lysdiod Lysdiod Lysdiod Lysdiod Lysdiod
1
2
3
4
5
F









F









F









F









F
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F blinkande lysdiod
 Tänd lysdiod
 Släckt lysdiod
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HUR DU ANVÄNDER EMIX-TANKEN
När Emix-tankenheten har anslutits korrekt och är elektriskt matad är den RÖDA LYSDIODEN tänd och indikerar standbystatus.

Påslagning / avstängning av Emix-tanken
För att slå på Emix-tanken ska du hålla KNAPP intryckt i cirka 4 sekunder tills den RÖDA LYSDIODEN släcks och de
GRÖNA LYSDIODERNA tänds av vattentemperaturen. Emix-tankenheten har utformats för att förbli påslagen.
För att stänga av Emix-tanken ska du hålla KNAPP intryckt i cirka 4 sekunder tills de GRÖNA LYSDIODERNA släcks och
endast den RÖDA LYSDIODEN förblir tänd. Nu kan du släppa KNAPP.
När Emix-tankenheten väl är påslagen visas temperaturen på vattnet inuti tanken.

Inställning av önskad temperatur (börvärde)
Tryck på och släpp snabbt KNAPP flera gånger tills den lysdiod som motsvarar den önskade temperaturen (se tabell)
tänds. Efter 5 sekunder utan någon åtgärd lämnar Emix-tanken förfarandet för inställning av önskad temperatur och visar
återigen temperaturen på vattnet i tanken.

Aktivering av Super Booster-läge
När Super Booster-läget aktiveras aktiveras alla elektriska motstånd samtidigt, tillsammans med värmepumpen.
När börvärdet nås stängs alla elektriska motstånd av och Super Booster-läget inaktiveras automatiskt.
För att aktivera Super Booster-läget, tänds ska du hålla KNAPP intryckt tills den BLÅ LYSDIODEN tänds.
Nu kan du släppa KNAPP.
3 pip i följd bekräftar inställningen.
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För att inaktivera Super Booster-läget, tänds ska du hålla KNAPP intryckt tills den GRÖNA LYSDIODER är avstängda och
intryckt tills den BLÅ LYSDIODEN tänds.
Nu kan du släppa KNAPP.
3 pip i följd bekräftar deaktiveringen.
ANMÄRKNING:
Super Booster-läget är fabriksinställt på inaktiverat.

KONFIGURATION AV EMIX-TANK
När Emix-tankenheten är på kan du ändra inställningen för vissa parametrar.
För att komma in i konfigurationsmenyn, ska du hålla KNAPP intryckt tills den BLÅ, GUL och RÖD LYSDIODEN tänds på
samma gång. Nu kan du släppa KNAPP.
Efter 5 sekunder utan någon åtgärd lämnar systemet automatiskt konfigurationsmenyn för att återgå till den föregående menyn.

Inställning av Booster-läge
Användningen av elektriska motstånd i tanken gör det möjligt att värma upp det kalla vattnet snabbare, att nå önskade
vattentemperaturer även under förhållanden med mycket låga utomhustemperaturer.
När Booster-läget aktiveras hanterar mjukvaran de elektriska motstånden automatiskt.
Om vattnets börvärde inte har nåtts efter 120' från systemets uppstart aktiveras det första motståndet automatiskt. Det
andra elementet kommer att aktiveras efter 120’, medan de följer vattentemperaturens utveckling, tills börvärdet nås.
För att aktivera / inaktivera Booster-läget, komma in i konfigurationsmenyn, sedan ska du trycka snabbt på KNAPP tills
endast blinkande BLÅ LYSDIOD visas.
Vänta sedan i någon sekund på att alla 5 GRÖNA LYSDIODER tänds och tryck en sista gång på KNAPP.
3 pip i följd bekräftar inställningen.
Om knapp inte trycks efter några sekunder kommer displayen att återgå till huvudmenyn utan att göra några inställningar.

ANMÄRKNING:
Booster-läget är fabriksinställt på inaktiverat.
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Inställning av Antilegionellacykel
För att aktivera / inaktivera Antilegionellacykeln, komma in i konfigurationsmenyn, sedan ska du trycka snabbt på KNAPP
tills endast blinkande GUL LYSDIOD visas.
Vänta sedan i någon sekund på att alla 5 GRÖNA LYSDIODER tänds och tryck en sista gång på KNAPP.
3 pip i följd bekräftar inställningen.
Om knapp inte trycks efter några sekunder kommer displayen att återgå till huvudmenyn utan att göra några inställningar.
ANMÄRKNING:
Antilegionellacykeln är fabriksinställd som aktiv. Om det cykel är avstängd, TILLVERKAREN är inte ansvarig.
För mer information om hur du använder Antilegionellacykeln se avsnittet "ANTILEGIONELLACYKELN".

Inställning av gräns för Börvärde med värmepump
Du kan ställa in maximalt uppnåbart börvärde när systemet enbart arbetar med värmepumpen. Denna gräns kan ställas
in på 50°C eller 58°C.
För att ändra inställningen, komma in i konfigurationsmenyn, sedan ska du trycka snabbt på KNAPP tills blinkande BLÅ
och GUL LYSDIOD visas.
Vänta sedan i någon sekund på att alla 5 GRÖNA LYSDIODER tänds och tryck en sista gång på KNAPP.
3 pip i följd bekräftar inställningen.
Om knapp inte trycks efter några sekunder kommer displayen att återgå till huvudmenyn utan att göra några inställningar.
ANMÄRKNING:
Gränsen är fabriksinställd på 50°C. Vi rekommenderar att du behåller denna inställning för att gynna Emix-tankens effektivitet.

Inställning av delta-temperatur för återstart av värmepumpen
När vattentemperaturen når det inställda värdet eller det maximala uppnåbara värdet med enbart värmepump (i händelse
av drift av Emix-tank utan andra interna enheter) stängs värmepumpen av och startar igen först när vattentemperaturen
sjunker under önskad temperatur med ett visst värde (delta).
Du kan ändra delta för återstart av pumpen genom att ställa in det på 5°C eller 10°C.
För att ändra inställt värde, komma in i konfigurationsmenyn, sedan ska du trycka snabbt på KNAPP tills blinkande BLÅ
och RÖD LYSDIOD visas.
Vänta sedan i någon sekund på att alla 5 GRÖNA LYSDIODER tänds och tryck en sista gång på KNAPP.
3 pip i följd bekräftar inställningen.
Om knapp inte trycks efter några sekunder kommer displayen att återgå till huvudmenyn utan att göra några inställningar.
ANMÄRKNING:
Delta för återstart av värmepumpen är fabriksinställt på 10°C. Vi rekommenderar att du behåller denna inställning för att
gynna Emix-tankens effektivitet.

Val av sensor för stratiﬁering
Emix tanken mäter vattentemperaturen i tanken med en av de två sensorerna för stratifiering.
Det är möjligt att välja vilken av de två sensorerna som ska avläsas för mätningen.
För att ändra sensor, komma in i konfigurationsmenyn, sedan ska du trycka snabbt på KNAPP tills blinkande GUL och
RÖD LYSDIOD visas.
Vänta sedan i någon sekund på att alla 5 GRÖNA LYSDIODER tänds och tryck en sista gång på KNAPP.
3 pip i följd bekräftar inställningen.
Om knapp inte trycks efter några sekunder kommer displayen att återgå till huvudmenyn utan att göra några inställningar.
ANMÄRKNING:
Som standard är den övre sensorn för stratifiering fabriksinställd.

Återställning av fabriksinställningar
För att återställa alla fabriksinställda värden, komma in i konfigurationsmenyn, sedan ska du trycka snabbt på KNAPP tills
blinkande BLÅ, GUL och RÖD LYSDIOD visas.
Vänta sedan i någon sekund på att alla 5 GRÖNA LYSDIODER tänds och tryck en sista gång på KNAPP.
3 pip i följd bekräftar återställningen av fabriksinställningarna.
Om knapp inte trycks efter några sekunder kommer displayen att återgå till huvudmenyn utan att göra några inställningar.
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DE ELEKTRISKA MOTSTÅNDENS FUNKTION
Förutom de lägen som redan har beskrivits i avsnittet "KONFIGURATION EMIX-TANK" kan Emix-tankens mjukvara hantera hjälpmotstånden automatiskt, under vissa förhållanden. Detta betyder att dessa lägen inte ska ställas in och de kan
inte inaktiveras. De är:
- Antifreeze-läge
- Cold draft prevention-läge
- Elektrisk varmvattenberedar-läge (om värmepumpen inte är aktiv)
- Antilegionellacykel

Hantering av stödmotstånd - Antifreeze-läge
Om temperaturen på vattnet inuti ackumuleringstanken är lägre än 5° C slås alla elektriska motstånd på tills vattentemperaturen når 10° C.

Hantering av stödmotstånd - Cold draft prevention-läge
När en eller flera interna enheter är i Cold draft prevention-läge och kompressorn är igång sedan 20’ aktiveras de elektriska motstånden ett i taget var 20:e '. De stängs sedan av ett i taget när ingen intern enhet längre är i Cold draft prevention-läge.

Hantering av stödmotstånd - Elektrisk varmvattenberedar-läge
Om den externa enheten stannas för underhåll, Emix-tankenheten justerar automatiskt elektriska motstånden som är
belägna inuti tanken, precis som vilken elektrisk vermvattenberedare som helst.
I detta fall, om vattentemperaturen är lägre än önskad temperatur under mer än 10’, kommer alla elektriska motstånd att
tas i drift tills referensvärdet har nåtts.
Slutanvändarna kan stänga av Emix-tankenheten om de inte vill utnyttja denna funktion.

SE Hantering av stödmotstånd - Antilegionellacykel
Under Antilegionellacykeln kan ett eller flera elektriska motstånd vara påslagna automatiskt. Se avsnittet ANTILEGIONELLACYKEL

ANTILEGIONELLACYKEL
Legionella är en bakterie som under vissa förhållanden kan bildas i alla vattensystem.
Spridningen av denna bakterie beror på många faktorer och den finner de bästa förutsättningarna för att överleva mellan
20 och 45°C.
Det är därför, även om varje land har sina lokala föreskrifter för förebyggande av Legionella, som alla ser till att värma
vattnet till en temperatur över 50°C.
Antilegionellacykeln är en specialfunktion som utförs av Emix-tanken. Syftet med denna funktion är att värma vattnet i
tanken, för att döda alla eventuella bakterier som kan ha utvecklats inom vattnet.
Antilegionellacykeln slutar när:
• Vattentemperaturen ligger över 65°C, eller
• vattentemperaturen ligger över 50°C under en tidsperiod som varierar beroende på själva temperaturen.
Om inget av ovanstående villkor tillgodosetts inom 72 timmar (3 dagar) aktiveras cykeln.
Under cykeln tänds den GULA LYSDIODEN.
De elektriska motstånden kan användas under antilegionellacykeln.
Under cykeln, genom analys av vattentemperaturens utveckling, aktiveras det första elektriska elementet automatiskt
om mjukvaran förstår att det inte finns tillräckligt med energi om enbart värmepumpen används. Den andra elektriska
elementet är aktiveras efter 120' tills den når de nödvändiga villkoren för att tillgodose cykeln. Om det finns en flödesvakt
ansluten kommer cykeltiden att reduceras i funktion av den vattenmängd som tas.
Om inget av de villkor som nämns ovan har inträffat efter 8 timmar cykeln fortsätter men den GULA LYSDIODEN blinkar
då och då för att varna slutanvändaren.
ANMÄRKNING: antilegionellacykeln är av grundläggande betydelse för människors hälsa. Den avslutas vanligtvis tack
vare termodynamisk värme, men vi kan inte utesluta att värmepumpen kanske inte kan avsluta denna cykel själv under
ogynnsamma atmosferiska förhållanden. Därför är det är obligatoriskt att använda det/de elektriska motståndet/motstånden. Om elektriska motstånden deaktiveras kan det hända, under vissa driftsförhållanden, att antilegionellacykeln
inte avslutas. Ett tillstånd som vårt företag inte tar något ansvar för.
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DIAGNOSTABELL

Fel
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12

Orsak
Fel på extern enhet
Kommunikationsfel med extern enhet
Sensor FREON OUT skadad eller frånkopplad
Sensor H2O IN skadad eller frånkopplad
Sensor H2O IN skadad eller frånkopplad
Elektriska motstånd ej inställda
Fel vändas köldmedierör
Sensor FREON IN skadad eller frånkopplad
Tankens sensor (1/3) skadad eller frånkopplad
Tankens sensor (2/3) skadad eller frånkopplad

BLÅ

F
F

F
F
F




LYSDIOD
GUL

F
F
F



F
F


RÖD
F
F

F





F

F blinkande lysdiod
 Tänd lysdiod
 Släckt lysdiod

SE

VÅRD OCH UNDERHÅLL
Utför följande kontroller på produkten en gång om året för att säkerställa optimal effektivitet:
• Kontrollera trycket i expansionskärlet;
• Kontrollera mineralsalter eller polyfosfater i dispensern. Det är lämpligt att ersätta dem när det återstår bara lite mindre
än en centimeter;
• Kontrollera eventuella föroreningar på insidan av vattenförsörjningssystemets filter;
• Kontrollera magnesiumanodens integritet och byt ut den vid behov (även halvårsvis).
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WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELETTRICO - SCHÉMA ÉLECTRIQUE - SCHALTPLAN - ESQUEMA
ELÉCTRICO - ESQUEMA ELÉTRICO - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - ELSCHEMA
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