Požiadavky na pripojenie – PANASONIC Aquarea 3-fázová 12, 14 a 16kW
so samostatným zásobníkom
A. Požiadavky na pripojenie elektrického rozvodu a sig. káblov
Platí pre 3-fázové modely Aquarea SDC, SXC, SHF 12 až 16 kW.
Kabeláž sa privádza od domového rozvádzača DR (alebo podružného rozvádzača ) cez spodný okraj vnút.
jednotky. Detto prechádzajú aj káble k vonkajšej jednotke a do zásobníka TV (napájací, termo sonda).
Požiadavky na pripojenie TČ:
- kábel 5x2,5 od ističa 3xB16 Napájanie tepelného čerpadla (hydobox + vonk. jednotka). Kábel priviesť k
vnútornej jednotke s rezervou + 2m.
- kábel 5x2,5 od ističa 3xB16 Napájanie záložného ohrievača 6(9)kW (back up heater). Kábel priviesť k
vnútornej jednotke s rezervou + 2m.
- kábel 3x2,5 od ističa 1xB16. Napájanie elektrošpirály v zásobníku teplej vody (realizuje sa cez hydrobox,
ktorý riadi ohrev v zásobníku). Kábel priviesť od DR k vnútornej jednotke + rezerva 2m.
- kábel 2x1 zo stykača. Beznapäťový kontakt od stykača HDO. Kábel priviesť od DR k vnút. jednotke + 2m.
- kábel 4x 0,5 voliteľné. Inštaluje sa, pokiaľ sa bude použitý externý káblový termostat T inštalovaný na vybranom
mieste v obýv. izbe (hale a pod.). Kábel priviesť k k vnútornej jednotke + rezerva 2m. Možnosť nahradiť
bezdrôtovým termostatom.
Poznámka. ďalšia kabeláž k vonk. jednotke a zásobníku TV sa inštaluje počas montáže.

B. Požiadavky na pripojenie kúrenia a zásobníka teplej vody, výstup kondenzu

1. Z vnútornej jednotky (hydroboxu) sú vyvedené 2 potrubia 5/4” výstup (vpravo) a vstup (vľavo).
2. K výstupu sa pripája 3-cestný ventil DN25 (naznačený v krúžku). Za ním sa delí výstup do vykurovacieho
systému a do zásobníka TV. Riadenie 3-c ventilu zabezpečuje riadiaci systém TČ.
3. Pri použití chladenia pripojiť hadicu (vnút. priemer 15) na odvod kondenzu (vľavo dole).

C. Inštalácia vonkajšej jednotky (príklady a rozmery)

Poznámka: Nástenná konzola sa inšlaluje na pevný podklad.
V prípade izolácie pripraviť montážne – spevňovacie pásy pod konzolu.

Odvod kondenzu: pod vonkajšiu jednotku sa odporúča inštalovať
odkapávací plech (misku). Z neho odviesť kondenz do trativodu, štrkové
lôžko s objemom cca 200-300l.

