
ANSVARSFRASKRIVELSE! 
Dette dokument er udelukkende hjælp til installatøren 
ved installation og opstart af
Hitachi Yutaki anlæg under normale forhold. Denne 
guide erstatter ingen manualer og indeholder kun en lille
del af de samlede manualer til anlægget. Det anbefales 
derfor altid at læse tilhørende manualer igennem
inden installation og opstart.
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ANSVARSAFSKRIVELSE! Dette dokument er udelukkende hjælp til installatøren ved installation og opstart af 

Hitachi Yutaki anlæg under normale forhold. Denne guide erstatter ingen manualer og indeholder kun en lille 

del af de samlede manualer til anlægget. Det anbefales derfor altid at læse tilhørende manualer igennem 

inden installation og opstart.  

Installatørtilstand 
De fleste indstillinger kræver installatørtilstand. 

For at aktivere installatørtilstand, skal der trykkes på knapperne som vist på billedet til højre, i 3 sek. 

Dernæst skal kodeordet indtastet og det er følgende;  

Når Installatørtilstand er aktiveret, vises der en fastnøgle i hjørnet af displayet: 

Elektrisk tilslutning 

3 sek. 
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For 230V units (2-3HP – R32 modeller) anbefales det at forsyne enheden med en ekstra fase, som vist på 

diagrammet herunder. Det sikrer en bedre fordeling af det potentielt meget høje strømforbrug.  

DHWT varmelegeme strøm:   2700w/230v ≈ 12 A 

Centralvarme varmelegeme strøm:  3000w/230v ≈ 13 A 

Lederen til varmelegemet i varmtvandsbeholderen 

frakobles på anlæggets forsyningsklemme. 

Lederen tilsluttes en anden fase, end den der benyttes 

på forsyningsklemmerne. 
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Klemmebræt i indedel 
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Bypass 
Ved tilslutning af varmekredsen til enten gulvvarme eller radiatorer, er det vigtigt, at pumpen stadig kan 

cirkulere vandet. Derfor er det nødvendigt at placere en bypass ventil over varmekredsen. Ventilen installeres 

mellem tilgang og afgang til varmekredsen. 

Anbefalet ventil: Danfoss AVDO Ventil  

 

 

 

 

DIP-Switch indstillinger 
Ved rørlængder mellem 5-30 m, skal der ikke foretages ændringer i DIP-Switchene på udedelen. 

Kontrollér at DSW302 er indstillet korrekt, i forhold til rørlængden. 
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Muligheder på Indedel via DIP-Switch: 
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Idriftsættelse 

Manuel udluftning 
For at minimere risikoen for fejl, så er det vigtigt at du sikre at der er ordentlig udluftet i systemet før du 

tænder for anlægget samt kredsene. På Yutaki S-Combi er der placeret udluftningsventiler i toppen af 

anlægget. 

 

Opstarts-Wizard 

Når anlægget første gang tilsluttes spænding, skal sprog, tid og 

dato vælges. Derefter bliver installatøren stillet en række 

spørgsmål.  

En liste med spørgsmålene, som der stilles vedrørende 

installationen, kan ses til højre. Svarerne som er markeret med 

en rød cirkel, er hvordan en typisk installation kan være for en 

Yutaki S og Yutaki S-Combi model. Hvis der er tale om en Yutaki 

S-Combi, så skal spørgsmål nr. 6 ændres til ”Yes”. 

Det er vigtigt at du vælge den rigtig form for varmeafgiver 

(spørgsmål nr. 5). 

Det er vigtigt at man sikre sig, at installationen passer til 

forbrugeren og derfor, hvis man er i tvivl om svarene på 

spørgsmålene, er man velkommen til at kontakte Ahlsell. 

 

Gendan til fabriksindstillinger 

Hvis det ønskes at starte forfra efter wizarden er gjort færdig, 

kan der gendannes til fabriksindstillinger: 

Indtast koden til installatørtilstand → Gendan fabriksindstilling 
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Udluftningsprogram 
Yutaki S og Yutaki S-Combi har et indbygget udluftningsprogram, som skal anvendes før der tændes for 

kredsene og brugsvandet. Selvom man har lavet en manuel udluftning, så anbefales det at anvende dette 

program. Enheden skal ikke være tændt, når denne funktion anvendes. 

Indtast koden til installatørtilstand → Idriftsættelse → Luft udrensning procedure → Start luftudskillelse 

 

Programmet skal vare omkring 20 minutter. 
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Valg af fremløbstemperatur 
Efter udluftningsprogrammet er kørt, så skal fremløbstemperaturen vælges. Fremløbstemperaturen vælges 

på følgende måde; 

Indtast koden til installatørtilstand → System konfiguration → Rum opvarmning → Kredsløb 1/2  

→ Vand beregningstilstand → OTC Drift: Vælg den ønskede funktion 

 

Det anbefales at vælge ”Punkter”. 

Kurven skal forstås sådan, at ud ad x-aksen er udetemperaturen og op ad y-aksen fremløbstemperaturen. 

Dvs. at når udetemperaturen er – 20 °C, så vil varmepumpen sende vandet i varmevandskredsen frem med 

en temperatur på 44 °C og hvis udetemperaturen er 20 °C så vil vandet sendes frem med 20 °C. Alle disse 

temperaturer kan ændres til at passe efter kundens behov. 

  



  X    08-01-2021 

Side 10 af 26 
 

Opdateret: 

 

Valgfrie funktioner 

Aktivering af EL-Patron 
For at aktivere muligheden for at bruge el-patronen i varmtvandsbeholderen, skal DSW4-3 stå i ON.  

Gælder for Yutaki S og Yutaki S-Combi 

 

Indtast koden til installatørtilstand → System konfiguration → Supplerende varme →Varmekilde: 

Vælg: VP + El. varme (kan også stå som HP og EH) 
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Anti Legionella 
OBS! Denne funktion er først tilgængelig når el-patronen er aktiveret. Se afsnittet for aktivering af el-patron. 

Funktionen Anti Legionella er slået fra, fra fabrikken, så denne skal aktiveres før den kan bruges. Man 

aktiverer funktionen på følgende måde; 

Indtast koden til installatørtilstand → System konfiguration → DHW → Anti Legionella → Status: 

Vælg: Aktiveret 

Efterfølgende skal du sikre dig at temperaturen er indstillet højt nok (over 60 °C) og at tiden er indstillet 

(minimum 10 minutter). 
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Nøddrift 
OBS! Denne funktion er først tilgængelig når el-patronen er aktiveret. Se afsnittet for aktivering af el-patron. 

Nøddrift sikrer at el-patronen aktiverer, hvis der sker en fejl på udedelen.  

System konfiguration → Valgfrie funktioner → Nøddrift → Tilstand: 

Vælg: Auto 
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Pumpeindstillinger 
Valgfrie indstillinger af bl.a. pumpens hastighed mm.  

 

Indtast koden til installatørtilstand → System konfiguration → Varmepumpe → Vandpumpe konfiguration: 
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Svømmepøl 
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Nødvendigt tilbehør for tilslutning af svømmepøl 
• Pladeveksler 

Skal være særligt egnet til at kunne håndtere svømmepøl vandet 

• Hitachi tilbehør: 

Temperatursensor – ATW-WTS-02Y – 9E500004 

 

• 3-Vejsventil + aktuator – Ahlsell varenr.: 48000100 + 48007600 

 

 

 

Tilslutning af føler og 3-vejsventil 
Temperatursensoren skal fastgøres på returrøret fra svømmepøl veksleren.  

Temperatursensoren tilsluttes AUX 2 (klemme 9-10) på Yutaki enhedens print. 

 

Pumpe Feedback tilsluttes Input 3 (klemme 16-17) på Yutaki enhedens print.  

Hvis der ikke er et signal fra poolens pumpe, så skal der lægges en lus mellem klemme 16-17. 

 

3-vejsventil tilsluttes Output 1 (klemme 34-35) på Yutaki enhedens print. 

Vandtilslutninger skal udføres sådan, at der er flow til rumopvarmningen, når aktuatoren ikke er påvirket 

(ude). Nå ventilen aktiveres, løber vandet til svømmepøl-veksleren. 

 

https://www.ahlsell.dk/32/kol-ef8dae8b/ventiler/vandventiler-mekaniske/watts/48000100/
https://www.ahlsell.dk/32/kol-ef8dae8b/ventiler/vandventiler-mekaniske/watts/48007600/
https://www.ahlsell.dk/32/kol-ef8dae8b/ventiler/vandventiler-mekaniske/watts/48007600/
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Opsætning i styring 
Svømmepøl skal aktiveres og temperaturen skal indstilles. 

Indtast koden til installatørtilstand → System konfiguration → Svømmepøl → Status: Aktiveret 

Bemærk at svømmepøl har lavest prioritet, derfor opvarmes den først, når der ikke længere er behov for 

opvarmning af varmtvandsbeholderen eller rumopvarmning. 

 

Indstilling af Input/Output: 

Indtast koden til installatørtilstand → System konfiguration → I/O og føler: 

Input: Kontrollér at Hjælpe sensor 2 er indstillet til Svømmepøl. 

Output: Kontrollér at Udgang 1 er indstillet til Svømmepøl.  
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Solpaneler 
Der er to muligheder for at tilslutte solpaneler.  

Input behov kræver et solpanelsystem med egen styring, og som har et potentialefrit kontaktsæt der 

aktiveres når pumpen aktiveres. 

Total kontrol kræver en sensor i solpanelet og en pumpe til at cirkulere glykolen heri. 

Input behov 
Mulighed 1: 

Når glykolen i solpanelet overstiger den temperatur der er i varmtvandsbeholderen, så aktiverer pumpen til 

solpanelet og varmepumpen stopper hvis der ikke er behov for rumopvarmning. 

*De komponenter der står Field Supplied ved, er ekstra udstyr. 
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Mulighed 2: 

Når glykolen i solpanelet overstiger den temperatur der er i varmtvandsbeholderen, så aktiverer pumpen til 

solpanelet, 3-vejsventilen til solpanelet aktiverer og varmepumpen stopper, hvis der ikke er behov for 

rumopvarmning. 

*De komponenter der står Field Supplied ved, er ekstra udstyr. 

Nødvendigt tilbehør for Input behov 

• Hitachi tilbehør: 

• 3-Vejsventil + aktuator – Ahlsell varenr.: 48000100 + 48007600 

 

 

 

 

• Andet tilbehør: 

Solpanelpumpe og styring 

Evt. vandpumpe (Kun Mulighed 1)  

https://www.ahlsell.dk/32/kol-ef8dae8b/ventiler/vandventiler-mekaniske/watts/48000100/
https://www.ahlsell.dk/32/kol-ef8dae8b/ventiler/vandventiler-mekaniske/watts/48007600/
https://www.ahlsell.dk/32/kol-ef8dae8b/ventiler/vandventiler-mekaniske/watts/48007600/
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Elektrisk tilslutning 
Input skal løbe igennem solpanelets potentialefrie kontaktsæt.  

Mulighed 1/2: Lederne tilsluttes Input4, klemme 16-18. 

 

 

Output til enten pumpe eller 3-vejsventil tilsluttes Output 4, klemme 39-40. 

Mulighed 1: Vand pumpen i Solar Kit Accessory kan tilsluttes Output4, klemme 39-40. 

Mulighed 2: 3-vejsventilen til solpanelet tilsluttes Output 4, klemme 39-40. 
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Opsætning i styring 

Aktivering af Solkombination: 

Indtast koden til installatørtilstand → System konfiguration → Supplerende varme → Solkombination: 

Vælg: Input behov 

 

 

Indstilling af Input/Output: 

Indtast koden til installatørtilstand → System konfiguration → I/O og føler 

Input: Kontrollér at Input 4 er indstillet til Sol. 

Output: Kontrollér at Output 4 er indstillet til Solpumpe. (Gælder også hvis der er tilsluttet 3-vejsventil) 
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Total kontrol 
Denne funktion gør at Yutaki enheden får kontrol over pumpen til solpanelet.  

En sensor placeres i solpanelet, det er denne som Yutaki enheden bruger til at bestemme hvornår solpanelets 

pumpe skal aktivere. 

Når solpanelets pumpe er aktiv, stoppes varmepumpen, hvis der ikke er behov for rumopvarmning. 

*De komponenter der står Field Supplied ved, er ekstra udstyr. 

Nødvendigt tilbehør for Total kontrol 

• Hitachi tilbehør: 

Temperatursensor – ATW-WTS-02Y – 9E500004 

 

• Andet tilbehør: 

Vandpumpe  
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Elektrisk tilslutning  
Input af temperatursensor tilsluttes Aux 1, klemme 8-9. 

Output til pumpe tilsluttes Output 4, klemme 39-40. 
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Opsætning i styring 

Aktivering af Solkombination: 

Indtast koden til installatørtilstand → System konfiguration → Supplerende varme → Solkombination: 

Vælg: Total Kontrol 

Indstilling af Input/Output: 

Indtast koden til installatørtilstand → System konfiguration → I/O og føler: 

Input: Hjælpe sensor 1 indstilles til Solfangerpanel. 

Output: Kontrollér at Output 4 er indstillet til Solpumpe. 



  X    08-01-2021 

Side 24 af 26 
 

Opdateret: 

Smart Home: Hi Kumo 

Det er muligt at tilslutte Yutaki enheden til Hi Kumo app’en. Det gør det muligt for slutbrugeren at styre 

anlægget via sin smartphone.  

 

Nødvendigt tilbehør for Smart Home 

• Hitachi: 

Yutaki Gateway – ATW-TAG-02 - 70549926 

 

SmartBox – AHP-SMB-01 - 70549919 

 
 

• Alternativ 

SmartBox kan erstattes af et andet Smart Home system kaldet Somfy Tahoma. Det er dog stadig 

nødvendigt med en Yutaki Gateway. 
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Elektrisk tilslutning 
ATW-TAG-01 Yutaki Gateway tilslutning: 

 

Yutaki Gateway tilsluttes indedelens print på H-LINK klemmerne 1-2: 

 

 

SmartBox tilsluttes forsyningen og husets router, med det medfølgende Ethernet kabel. 
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Oprettelse af brugerprofil 
OBS! Vær opmærksom på, at produktet skal oprettes på slutbrugerens egen profil, da det kun er muligt at 

slette det fra egen profil, hvis man allerede har andre produkter registreret. Det er ikke muligt at slette det 

sidste produkt på en bruger, uden hjælp fra Hitachi. 

Ingen mail modtaget? – Tjek spamfilteret. 

På Yutaki Gateway enheden skal der gøres følgende: 

Tryk på Prog-knappen i >3 sek. → Statuslampe blinker → Brug Hi-Kumo app’en til at oprette profil   

→ Registrer produktet m. pinkoden på SmartBox enheden. 

 

Opsætning i styring 
Styringen skal indstilles, så der kan laves indstillinger vha. Hi-Kumo app’en. 

System konfiguration → Generelle indstillinger → Central drift: 

Vælg: Air 

 

 



ANSVARSFRASKRIVELSE! Dette dokument er udelukkende hjælp til installatøren ved 
installation og opstart a Hitachi Yutaki anlæg under normale forhold. Denne guide erstatter ingen 
manualer og indeholder kun en lille del af de samlede manualer til anlægget. Det anbefales 
derfor altid at læse tilhørende manualer igennem inden installation og opstart.
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