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Tack för ditt köp av en fastighetsvärmepump från Gullberg & Jansson AB. Vi hoppas att den kommer att uppfylla

dina förväntningar och ge dig många års energieffektiv uppvärmning.

 

I föreliggande installations- och skötselanvisning går det att läsa om hur installation, drift, service och underhåll ska

utföras för att säkerställa rätt funktion. Det är därför viktigt att manualen läses noggrant innan start eller service av

enhet. Gullberg & Jansson ansvarar ej för skador som sker till följd av felaktig installation, felaktig felsökning eller

felaktigt underhåll.

 

Med vänlig hälsning,

Gullberg & Jansson AB

 

FÖR DITT EGET MINNE

Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om något händer.

Produkt:  

Installatör: Telefon:

Serienummer:  

Installationsdatum:  

Driftsättningsprotokoll för registrering

hos Gullberg & Jansson AB medföljer vid

installation. Det är viktigt att du fyller i och

postar detta snarast!

Med reservation för eventuella tryckfel och konstruktionsändringar. Feltolkning, eventuella uppenbara tryckfel och

konsekvenser som följd av dessa ansvarar Gullberg & Jansson AB ej för.
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1.1.1 Funktionsprincip

Värmepumparna GJAW-200SV/250SV används främst

för uppvärmning men kan även användas för kylning.

Modellerna styrs via flödesvakt och för att de ska

fungera måste det vara tillräcklig cirkulation genom

värmepumpen.

Värmepumpen arbetar mest energieffektivt med små

skillnader i temperatur mellan in- och utlopp.

Rekommendationen är 4-5 graders skillnad mellan in-

och utlopp.

Samtliga modeller är utvecklade för att garantera god

verkningsgrad i nordiskt klimat. Viktigt är dock att vara

medveten om att verkningsgraden är beroende av

omgivande utomhustemperatur samt temperatur på

vattnet i systemet. Värmepumpen kan därför upplevas

olika effektiv under olika delar av året beroende på de

yttre förutsättningarna.

1.1 Produktbeskrivning

Modellerna GJAW-200SV/250SV är en serie speciellt

framtagna luft/vattenvärmepumpar avsedda för

energieffektiv uppvärmning och kylning av fastigheter.

Modellerna är utvecklade och designade för nordiskt

klimat av Gullberg & Jansson AB. Värmepumparna är

konstruerade för att arbeta med god verkningsgrad och

låg ljudnivå.

Samtliga modeller har:

Rörväxlare i stål

Miljövänligt och effektivt köldmedia (R407c)

Galvaniserat pulverlackerat kabinett

Digital Carel-styrning

Dynamisk avfrostningsfunktion

Flödesvakt för säker drift och enkel installation 

I detta kapitel ges bakgrundsinformation om de värmepumpar som omfattas av föreliggande installations- och

sköteselanvisning. Här presenteras också särskilt viktig information, villkor för garanti och säkerhetsföreskrifter.

Detta kapitel vänder sig såväl till användare som installatör.

Principskiss för installation av GJAW-serien.

GJAW-200SV/250SV
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1.2.2 Installation

Fastighetsvärmepumpen ska installeras av en

kvalificerad installatör och placeras utomhus. Enheten

ska stå stabilt, rakt och upphöjd från marknivå. Tillse

stabilt och plant underlag t.ex. betongfundament eller

motsvarande.

 

Vid placering ska hänsyn tas till ljudutbredningen.

Placering av enheten ska göras så att ljud från

kompressor och fläkt stör omgivningen så lite som

möjligt.

Vid avfrostning och drift kan större mängder smält- och

kondensvatten avges. God dränering och avrinning är

därför viktig att tillse.

 

Enheterna ska stå fritt så att luften inte hindras att

passera förångaren. Undvik placering som innebär

rundgång av kall luft eftersom detta minskar

värmepumpens effekt.

1.2.3 Användning och drift

Parametrarna i displayen är fabriksinställda och behöver

normalt sett ej justeras. Temperaturen är inställd på 40

°C i värmeläge och 12 °C i kylläge.

1.2.4 Underhållsrutiner

Tillse regelbundet att insugsgallret inte blockeras av löv,

snö eller annat. Vidare ska uppsikt hållas vid kallare

väderlek så att inte för mycket frost eller is byggs upp

under enheten.

Vid behov kan ytterhöljet rengöras med fuktad trasa.

Försiktighet bör iakttagas så att enheten ej repas. För

maximal ytbeständighet rekommenderas att ytan

vaxbehandlas minst en gång om året.

1.2.5 Service och support

GJAW-200SV/250SV är konstruerade för tillförlitlig drift

och lång livslängd. Om ett fel uppstår ska du alltid ta

kontakt med den installatör som utfört installationen. Om

installatören i sin tur bedömer att det rör sig om ett

material eller fabrikationsfel, tar denne kontakt med oss

för kontroll och åtgärd av skadan. Ange alltid produktens

serienummer. Numret finner du under märkplåten.

 

1.  

2.  

Gullberg & Jansson värmepump ska alltid vara

installerad utomhus, eftersom den hämtar sin energi från

den omgivande luften. Den måste vara väl ventilerad

och får inte stängas in eller på annat sätt skärmas av så

att luftcirkulationen försvåras. Rundgång av luften mellan

insug och utblås försämrar verkningsgraden. Undvik

installation nära känsliga väggar, som t.ex.

sovrumsvägg.

Frost eller is kan bildas på värmepumpens förångare.

Detta är helt normalt. En automatisk avfrostningscykel

startar då för att smälta bort isen. Efter

avfrostningscykeln startar värmepumpen sitt normala

program och fortsätter att värma. 

1.1.2 Ingående delar och tillbehör

Huvudenhet – GJAW-200SV/250SV

Installationstillbehör

Installationsanvisning

Display för extern montering

Kablage för display, 0,5 meter

 

Installationsmaterial finns förpackat inuti maskinen.

Montera bort serviceluckan vid installation och

plocka ut materialet. Observera att rör till installation

anskaffas av montör.

1.2 Viktig information

 

Läs nedan om särskilt viktiga punkter kring transport och

förvaring, uppställning, installation, användning,

underhåll och felsökning.

1.2.1 Transport och förvaring

Avsedda modeller ska transporteras stående. Orsaken

är att upphängningen inuti kompressorn kan ta skada

om enheten läggs ned. Om värmepumpen lutas vid

installation eller tömning bör detta ske försiktigt och

under så kort tid som möjligt.

Orginalemballage är avsett att användas för att minska

risk för transportskador

Ta bort emballaget och kontrollera före monteringen att

värmepumpen inte har blivit skadad under transporten.

Anmäl eventuella transportskador till speditören.

GJAW-200SV/250SV
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1.4 Villkor för garanti

Systemets ingående delar ska transporteras, förvaras,

installeras och användas i enlighet med manualens

föreskrifter.

Repareration ska ske av ackrediterad installatör.

Originaldelar måste användas vid reparation.

Om villkoren ovan överträds ogiltigförklaras garantin.

1.5 Säkerhetsföreskrifter

Följande säkerhetsföreskrifter är särskilt viktiga att

beakta vid hantering, installation och användning av

värmepumpen:

Ingrepp i produktens kylsystem får endast utföras av

behörig person.

Bryt alltid strömmen inför ingrepp i systemet.

1.2.6 Övrigt

Enheten får endast repareras av kvalificerad installatör

eller på auktoriserad verkstad. Vid reparation ska

originalreservdelar användas.

Installationsbeviset för registrering hos Gullberg &

Jansson AB medföljer vid installation. Det är viktigt att du

fyller i och postar detta snarast!

1.3 Checklista installation

Följande checklista ger en allmän beskrivning av hur

installationen går till.

Placera värmepumpen på ett fast och

horisontellt underlag. Tillse god avrinning samt

tillräckligt luftintag.

Öppna serviceluckan och plocka fram det

medföljande installationskitet. Försäkra dig om

att samtliga ingående delar finns med.

Montera värmepumpen enligt principskiss. Var

noga att montera in- och utlopp rätt.

Anslut el

Anslut eventuellt extern display

Driftsätt. Var noga med att tillse tillräcklig

cirkulation före uppstart

Kontrollera inställningar via displayen.

 

Läs mer om installationen i avsnitt 2.

GJAW-200SV/250SV
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2.1.3 Avledning av kondensvatten

Vid värmedrift kyls utomhusluften med ca 5-10 °C.

Vatten kommer då att kondensera på lamellerna till

förångarbatteriet. Om luftfuktigheten är hög kan det bli

åtskilliga liter vatten per timme. Det finns därför flera

dräneringsslangar för att kondensvattnet ska avledas.

Det är viktigt att tänka på att placera enheten så att

kondensvattnet kan avledas på ett bra sätt.

Missta inte kondensvattnet för vattenläckage!

2.2 Röranslutning

Värmepumpen ansluts mot systemet via inlopp och

utlopp på kortsidan. Dimensionerna är DN125.

 

Observera att rördimensioner och pumpstorlek mellan

värmepump och ackumulatortank beror på avstånd, etc.

Om displayen visar “Flow switch error” så betyder det att

flödet i systemet är för lågt. Kontrollera att cirkulationen

är igång, att systemet är urluftat och att rätt ventiler är

öppna.

 

2.3 Elektrisk installation

Elanslutningen görs i värmepumpens kopplingsbox som

finns bakom panelen på kortsidan. En arbetsbrytare

(med eller utan säkring) ska vara ansluten och synbart

placerad vid enheten. Arbetsbrytaren skyddar mot

oavsiktlig start vid t.ex. service av enheten.

Se elschemat i avsnitt 3 för mer detaljerad information

om den elektriska inkopplingen.

Vid inkoppling av 3-fasmaskinerna måste faserna

ligga i rätt ordning, annars startar inte maskinen.

Startar inte maskinen vid första inkopplingen skifta

om två faser så kommer maskinen att starta. Se

avsnitt 3.2.1 för mer information.

2.1 Placering av enheten

Värmepumpen kommer att fungera bra under följande

förutsättningar:

Tillräcklig lufttillförsel

Tillräcklig vattencirkulation

Rätt elinstallation

 

Värmepumpen kan i princip placeras var som helst

utomhus. Placera dock inte värmepumpen instängd med

begränsad tillgång till luftintag och luftutblås.

Överbyggnad med tak behövs ej. Om du ändå vill bygga

in din värmepump, tänk på att till- och frånluften måste

cirkulera ordentligt!

2.1.1 Uppställning

Värmepumpen ska placeras på ett fast, horisontellt

underlag och bör inte ställas intill eller monteras med

hållare på känsliga väggar av lätt konstruktion. Placering

ska göras så att ljud från kompressor och fläkt stör

omgivningen så lite som möjligt.

Enheten ska stå stabilt, rakt och upphöjd från marknivå.

Tillse stabilt och plant underlag t.ex. betongfundament,

leca-block eller dylikt.

Vid avfrostning och värmedrift kan större mängder smält-

och kondensvatten avges. God dränering och avrinning

är därför viktig att tillse. Vid värmedrift kan upp emot 10

liter kondensvatten/h bildas.

Enheten ska placeras så att lufttillförseln till

förångarbatteriet är fullgod. Annars riskeras försämrad

effekt och verkningsgrad.

2.1.2 Avstånd till ackumulatortank

Normalt installeras värmepumpen i anslutning till

systemets ackumulatortank för att minimera rördragning.

Om rören isoleras blir värmeförlusten minimal.

I detta kapitel ges en omfattande installationsbeskrivning. Detta kapitel vänder sig till främst installatören men kan

även läsas av slutanvändaren för en ökad förståelse.
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3.1 LCD-displayen

Nedan följer en beskrivning av LCD-displayens funktioner.

Knappkombination Funktion

Larmklockan Visa och kvittera larm

Prg Visa servicemenyn

Uppåtpil + nedåtpil Visa huvudmenyn

Esc Återgå till föregående meny

Returpil Gå in i meny, bekräfta val

 

Alla parametrar är fabriksinställda och behöver vanligtvis inte justeras inför uppstart. 

3.1.1 Startskärmen

Startskärmen visar aktuellt driftläge. För att göra

inställningar, kontrollera driftstatus, etc. se följande sidor i

avsnittet. Startskärmen visar inkommande och utgående

vattentemperatur och om det finns några larm att kvittera.
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3.1.2 Huvudmenyn
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3.1.3 Servicemenyn

Genom att trycka på Prg-knappen och ange lösenordet 0123, genom att trycka på piltangenterna (håll inne för att

bläddra snabbare), följt av returpil öppnas servicemenyn. Nedan följer en lista över fabriksinställningarna för

servicemenyn.

Parameter Intervall Fabriksinställning

Summer Temperature Setpoint Limit

Minimum

Maximum

-50.0 - 50.0 °C

-50.0 - 50.0 °C

8.0 °C

28.0 °C

Winter Temperature Setpoint limit

Minimum

Maximum

-50.0 - 50.0 °C

-50.0 - 50.0 °C

15.0 °C

50.0 °C

Control Band Temperature

Dead Zone Adjust. Temperature

Prope Used for Control

0.0 - 15.0 °C

0.0 - 3.0 °C

Inlet / Outlet

4.0 °C

0.0 °C

Inlet

Evap.Water Inlet Alarm

Summer High

Summer Low

Winter High

Winter Low

Delay Time

0.0 - 99.0 °C

0.0 - 99.0 °C

0.0 - 99.0 °C

0.0 - 99.0 °C

0 - 999 min

60.0 °C

5.0 °C

60.0 °C

1.0 °C

5 min

Evap.flow Switch

Start Delay

Running Delay

0 - 999 sec

0 - 999 sec
30 sec

10 sec

Low Pressure Protect

Start Delay

Running Delay

Manual reset period

Counter

0 - 999 sec

0 - 999 sec

0 - 9999 sec

0 - 99

300 sec

10 sec

1800 sec

3

High Pressure Protect

Delay

Manual reset period

Counter

0 - 999 sec

0 - 9999 sec

0 - 99

10 sec

1800 sec

3

Comp. Overload Protect

Delay

Manual reset period

Counter

0 - 999 sec

0 - 9999 sec

0 - 99

10 sec

1800 sec

3

Discharge Temp. Protect

Start Delay

Running Delay

Manual reset period

Counter

0 - 999 sec

0 - 999 sec

0 - 9999 sec

0 - 99

300 sec

5 sec

1800 sec

3

Low Temp. Protection

On Setpoint

Off Setpoint

Start delay

Manual reset period

Counter

-99.9 - 99.9 °C

-99.9 - 99.9 °C

0 - 9999 sec

0 - 9999 sec

0 - 99

4.0 °C

8.0 °C

30 sec

1800 sec

3
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Anti-freeze protection enable

Step 1 (Pump On)

On

Off

Step 1 (Heating On)

On

Off

Y/N

2.0 - 20.0 °C

0.0 - 99.0 °C

2.0 - 20.0 °C

0.0 - 99.0 °C

Y

4.0 °C

6.0 °C

2.0 °C

15.0 °C

Economize Defrost Enable

Start at

End at

Start Delay

Maximum Defrost Time

Yes/No

-50.0 - 50.0 °C

-50.0 - 50.0 °C

0 - 999 min

0 - 999 min

No

-3.0 °C

13.0 °C

0 min

10 min

Time Between Two Defrost 0 - 999 min 45 min

Interval Defrost Enable

Start Delay

Max Time

Y/N

0 - 999 min

0 - 999 min

Y

45 min

5 min

ON/OFF by BMS

Protocol

BMS ID

Baud rate

ON/OFF

Modbus/Carel RS485/Carel RS232

1 - 200

1200/2400/4800/9600/19200

ON

Carel RS485

1

19200

Setting New Service Engineer Password 0000 - 9999 0123

 

GJAW-200SV/250SV

 



Page 16 2012.2

Användning och drift
Date 2012-01-20

GJAW-200SV/250SV

 



Användning och drift
Page 17 2012.2

Date 2012-01-20

3.3 Extra inställningar

3.3.1 Automatiskt kyl-/värmeläge

För automatisk växling av värme- och kylläge måste en

extern termostat med öppnande/slutande funktion

installeras. Termostatens öppnande och slutande utgång

ansluts mellan plintarna 61 och 62, se elschemat.

Systemet kommer att vara i kylläge när kretsen är sluten

och i värmeläge när kretsen är öppen.

Följande inställning behöver ändras:

Under Huvudmenyn, ställ ???? till Mode ???

3.3.2 Automatiskt start / stopp

För att starta eller stoppa systemet via extern signal

ansluts en öppnande/slutande brytare (t.ex. termostat)

mellan plintarna 61  och 62, se elschemat. Systemet är i

drift när ingången är sluten och stoppar när ingången är

öppen.

3.3.3 Styrning av cirkulationspump

För att styra cirkulationspumpen så att den bara går vid

behov kan en extern givare monteras in i på lämplig

position i den ackumulatortank värmepumpen arbetar

mot. Givaren ansluts mellan plintarna 43 och 44, se

elschemat. Givaren kan beställas som tillbehör på

artikelnummer 71056.

Cirkulationspumpen styrs från kontaktor K6, se

elschemat.

3.3.4 Installation av Modbus

För extern styrning av värmepumpen kan den anslutas

via RS485 och kommunicera över Modbus-protokollet.

För anslutning mot RS485 behövs ett extra modulkort.

För mer information om kommunikationsprotokoll

kontakta Gullberg & Jansson.

3.2 Driftsättning

Efter installation av värmepumpen ska följande

driftsättning genomgås.

Kontrollera först alla yttre förutsättningar. Flödesriktning,

avstånd från väggar, etc.

3.2.1 Uppstart

Slå till arbetsbrytaren i ellådan för att spänningssätta

systemet. I ellådan sitter ett fasföljdsskydd med två

lysdioder. När spänning på alla faser finns lyser den

gröna och när fasföljden är rätt lyser den gula. Båda

lysdioderna ska alltså lysa.

Se därefter till att systemet står i viloläge. Unit Off visas

längst ner i displayen.

Om värmepumpen inte står i viloläge, Unit On visas

längst ner i displayen, stoppa värmepumpen enligt

instruktionen under rubriken "Huvudmeny".

3.2.2 Parameterkontroll

Om man har öppnat en meny och gjort ändringar men är

inaktiv under 60 sekunder kommer systemet automatiskt

gå ut till huvudmenyn och ändringen kommer inte att

sparas.

Parametrar att kontrollera vid installation

De parametrar som behöver kontrolleras är börvärdet i

värmeläge (Winter Temp.), börvärdet i kylläge (Summer

Temp.) och önskat driftläge. Se beskrivning av detta

under rubriken "Huvudmeny".

3.2.3 Igångkörning

När alla börvärden är rätt inställda startas värmepumpen

enligt instruktionen under rubriken "Huvudmeny".
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4.2 Felsökning

Om ett fel uppstår ska du alltid ta kontakt med den

installatör som utfört installationen. Om denne i sin tur

bedömer att det rör sig om ett material eller

fabrikationsfel, tar installatören kontakt med oss för

kontroll och åtgärd av skadan. Ange alltid produktens

serienummer. Vanliga frågor med svar finns också

presenterad i bilagan. Läs alltid igenom denna innan du

kontaktar din återförsäljare.

Vid felmeddelande försök att starta om anläggningen

genom att slå av och på arbetsbrytaren. Om inte detta

inte hjälper, försök lösa problemet enligt nedanstående

tabeller och starta sedan om systemet igen.

4.1 Underhåll

Rensa eventuella filter regelbundet för att

bibehålla tillräcklig cirkulation.

Tillse regelbundet att området omkring enheten

har bra avrinning och ventilation.

Kontrollera strömtillförseln och

kabelanslutningarna regelbundet. Skulle

enheten fungera på ett avvikande sätt, stäng

av den och kontakta er installatör.

Tillse kontinuerligt att förångarbatteriet är rent.

Rengör gärna med pensel och dammsugare, ej

högtrycksspruta. Ett kontinuerligt underhåll

garanterar maximal verkningsgrad.

Vid behov kan ytterhöljet rengöras med fuktad

trasa. Försiktighet bör iakttagas så att enheten

ej repas. För maximal ytbeständighet

rekommenderas att ytan vaxbehandlas minst

en gång om året.

4.2.1 Felkodstabell

Driftstörning Felmeddelande Orsak Åtgärd

Givarfel. Inloppstemp.(B1)
Evaporator Inlet Probe

Disconnected

Sensor ej ansluten, kabelbrott

eller kortslutning

Kontrollera eller byt

sensor

Givarfel. Utloppstemp. (B2)
Evaporator Outlet Probe

Disconnected

Sensor ej ansluten, kabelbrott

eller kortslutning

Kontrollera eller byt

sensor

Givarfel. Förångare System

1. (B3)
Deforst Probe1 Disconnected

Sensor ej ansluten, kabelbrott

eller kortslutning

Kontrollera eller byt

sensor

Givarfel. Förångare System

2. (B4)
Deforst Probe2 Disconnected

Sensor ej ansluten, kabelbrott

eller kortslutning

Kontrollera eller byt

sensor

Givarfel. Förångare System

3. (B5)
Deforst Probe3 Disconnected

Sensor ej ansluten, kabelbrott

eller kortslutning

Kontrollera eller byt

sensor

Givarfel. Förångare System

4. (B6)
Deforst Probe4 Disconnected

Sensor ej ansluten, kabelbrott

eller kortslutning

Kontrollera eller byt

sensor

Givarfel. Kondensor System

1. (B7)

AntiFreeze Probe1

Disconnected

Sensor ej ansluten, kabelbrott

eller kortslutning

Kontrollera eller byt

sensor

Givarfel. Kondensor System

2. (B8)

AntiFreeze Probe2

Disconnected

Sensor ej ansluten, kabelbrott

eller kortslutning

Kontrollera eller byt

sensor

Givarfel. Kondensor System

3. (B9)

AntiFreeze Probe3

Disconnected

Sensor ej ansluten, kabelbrott

eller kortslutning

Kontrollera eller byt

sensor

Givarfel. Kondensor System

4. (B10)

AntiFreeze Probe4

Disconnected

Sensor ej ansluten, kabelbrott

eller kortslutning

Kontrollera eller byt

sensor
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Driftstörning Felmeddelande Orsak Åtgärd

Högtryckspressostat

1.(D1)

High Pressure

Compressor1

För högt tryck, kabelbrott eller

defekt pressostat
Kontakta installatör

Högtryckspressostat

2.(D2)

High Pressure

Compressor2

För högt tryck, kabelbrott eller

defekt pressostat
Kontakta installatör

Högtryckspressostat

3.(D3)

High Pressure

Compressor3

För högt tryck, kabelbrott eller

defekt pressostat
Kontakta installatör

Högtryckspressostat

4.(D4)

High Pressure

Compressor4

För högt tryck, kabelbrott eller

defekt pressostat
Kontakta installatör

Lågtryckspressostat

1. (D5)

Low Pressure

Compressor1

För lågt tryck, kabelbrott eller

defekt pressostat
Kontakta installatör

Lågtryckspressostat

2. (D6)

Low Pressure

Compressor2

För lågt tryck, kabelbrott eller

defekt pressostat
Kontakta installatör

Lågtryckspressostat

3. (D7)

Low Pressure

Compressor3

För lågt tryck, kabelbrott eller

defekt pressostat
Kontakta installatör

Lågtryckspressostat

4. (D8)

Low Pressure

Compressor4

För lågt tryck, kabelbrott eller

defekt pressostat
Kontakta installatör

Hetgasvakt 1. (D9)
SYS.1 exhaust temp.

alarm
Kabelbrott Åtgärda kabelbrott

Hetgasvakt 2. (D10)
SYS.2 exhaust temp.

alarm
Kabelbrott Åtgärda kabelbrott

Hetgasvakt 3. (D11)
SYS.3 exhaust temp.

alarm
Kabelbrott Åtgärda kabelbrott

Hetgasvakt 4. (D12)
SYS.4 exhaust temp.

alarm
Kabelbrott Åtgärda kabelbrott

Överströmsskydd 1.

(D13)

COMP.1 overload

alarm
Överström eller kabelbrott

Kontrollera överströmsskydd eller

åtgärda kabelbrott

Överströmsskydd 2.

(D14)

COMP.2 overload

alarm
Överström eller kabelbrott

Kontrollera överströmsskydd eller

åtgärda kabelbrott

Överströmsskydd 3.

(D15)

COMP.3 overload

alarm
Överström eller kabelbrott

Kontrollera överströmsskydd eller

åtgärda kabelbrott

Överströmsskydd 4.

(D16)

COMP.4 overload

alarm
Överström eller kabelbrott

Kontrollera överströmsskydd eller

åtgärda kabelbrott

Lågtemp.skydd

system 1 (B7)

Low temp. Protection

Copressor1
Vattentemp. för låg Kontrollera vattentemp.

Lågtemp.skydd

system 2 (B8)

Low temp. Protection

Copressor2
Vattentemp. för låg Kontrollera vattentemp.

Lågtemp.skydd

system 3 (B9)

Low temp. Protection

Copressor3
Vattentemp. för låg Kontrollera vattentemp.

Lågtemp.skydd

system 4 (B10)

Low temp. Protection

Copressor4
Vattentemp. för låg Kontrollera vattentemp.

Flödesvakt (D17)
Evaporator Flow Switch

Alarm

För lågt vattenflöde,

kabelbrott, defekt sensor
Säkerställ vattenflöde

Kommunikationsfel

(D18)

Communication error

with unit
Ej kontakt med enhet Kontrollera displayanslutning
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5.1 Elschema

GJAW-200SV/250SV

 



Teknisk beskrivning
Page 21 2012.1

Date 2012-01-17

5.2 Mått och anslutningar
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5.3 Tekniska data

Modell GJAW-200SV GJAW-250SV

Värmeeffekt1 kW 56 68

Uppvärmningskapacitet2 kWh ca 160 000 ca 200 000

Driftspänning   400 VAC 3-fas 50 Hz

Driftström A 34,8 41,7

Säkringsstorlek A 50 63

Vattenanslutningar DN 125 125

Kompressor   4 x scrollkompressor

Köldmediemängd (R407c) kg 3,6 x 4 4,5 x 4

Pressostatbrytvärde HP bar 30 (sluter igen vid 24 bar)

Pressostatbrytvärde LP bar 0,2 (sluter igen vid 1,5 bar)

Höjd mm 2130 2130

Bredd mm 2170 2170

Djup mm 1200 1200

Vikt kg 850 928

 

 Värmeeffekt uppmätt vid 7 °C / 6 °C utomhustemperatur, DB / WB (Dry bulb / Wet bulb). Vattentemperatur 40 / 451

°C.

 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden vid optimal dimensionering för en fastighet med ett2

varmvattenbehov på 20 - 30 % av det totala energibehovet samt en inomhustemperatur på 20 - 22 °C under hela

uppvärmningssäsongen.
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