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1. SPLOŠNI NAPOTKI ZA VARNOST

POZOR:
• Ta priročnik je sestavni del izdelka.Hranite ga z napravo in ga v primeru predaje
predajte naslednjemu uporabniku/lastniku.
• Ta navodila so prav tako na voljo pri proizvajalčevi službi za pomoč uporabnikom in
na njegovi spletni strani.
• Pozorno si preberite navodila in opozorila v tem priročniku, saj vsebujejo pomembne
informacije o varni namestitvi, uporabi in vzdrževanju.
VARNOSTNA OPOZORILA
Napravo uporabljajte samo za namen, kot je opredeljen. Proizvajalec ne odgovarja za nobeno škodo, ki
bi nastala zaradi neustrezne ali nepravilne uporabe ali zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku.
Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi,
čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, razen če jo
uporabljajo pod nadzorom odgovorne osebe ali če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pouči
o uporabi naprave.
Da se ne bi igrali z napravo, otrok v njeni bližini ne smete puščati brez nadzora.
To napravo lahko uporabljajo otroci stari vsaj 8 let in tisti z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
mentalnimi sposobnostmi ali tisti, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, razen če jih uporabljajo
pod ustreznim nadzorom oz. če so prejeli navodila za varno uporabo naprave ter razumejo
tveganja v zvezi z uporabo naprave.
Otroci se z napravo ne smejo igrati.
Voda, segreta na več kot 50°C lahko povzroči takojšnje resne opekline, če priteče neposredno
v pipe. Še posebej ogroženi so otroci ter invalidne in starejše osebe. Priporočamo, da na dovod
vode namestite termostatski mešalni ventil.
Te naprave otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
Naprave se ne dotikajte, če ste bosi ali če je kateri del vašega telesa moker.
Vnetljivih materialov ne puščajte v bližini naprave ali v stiku z njo.
Napravo je potrebno izprazniti, ko ne deluje na območju, kjer je temperatura pod ničlo. Izpraznite,
kot je prikazano v ustreznem poglavju.

PREVIDNOST PRI MONTAŽI
Napravo lahko namesti in aktivira le usposobljen tehnik v skladu z lokalno zakonodajo in predpisi
o zdravju in varnosti. Preden odprete priključni blok, izklopite vse tokokroge.
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Nepravilna namestitev lahko povzroči škodo na lastnini in poškoduje osebe in živali. Proizvajalec
ne odgovarja za posledice.
Ta izdelek je težek, z njim rokujte previdno in ga namestite v sobi, kjer ni zmrzali.
Prepričajte se, da stena lahko nosi težo naprave, napolnjene z vodo.
Če se naprava uniči zaradi presežnega tlaka, ki bi nastal zaradi blokade varnostne naprave,
garancija postane nična.

OPOZORILA GLEDE NAMESTITVE
Ko izdelek nameščate v kopalnici, ne uporabite "prepovedanega prostora" in upoštevajte vsaj
"zaščiten prostor", ki je prikazan spodaj:

Prepovedan prostor

Zaščiten prostor

Izdelek namestite na dostopno lokacijo.
Grelnik vode je potrebno pričvrstiti na tla s pomočjo nosilca, ki je priložen za ta namen. Lepila se ne
smatrajo kot zanesljiv način pričvrstitve.
Ta izdelek je oblikovan za uporabo na višini največ 2000 m.
Sklicujte se na opis in ilustracije v poglavjih 6.1, 6.2 in 6.4.

OPOZORILA GLEDE ZRAČNIH NAPELJAV
Sočasno delovanje kurišča z odprto komoro (npr. odprt kamin) in toplotne črpalke ustvari nevaren
negativni tlak v sobi. Zaradi negativnega tlaka se izpušni plini lahko vrnejo v prostor. Toplotne
črpalke ne uporabljajte skupaj s kuriščem z odprto komoro.
Uporabite samo kurišča z zaprto komoro (odobrene) z ločenim dovodom zgorevalnega zraka.
Zaprite vrata kotlovnic, ki nimajo dotoka zgorevalnega zraka skupnega z bivalnimi prostori.
Na dovodnih in odvodnih povezavah je potrebno namestiti primerne zaščitne rešetke, ki bodo
preprečevale vstop tujkov v napravo.
Sklicujte se na opis in ilustracije v poglavju 6.3 "Zračne napeljave".
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OPOZORILA GLEDE HIDRAVLIKE
Na dovodno vodno cev naprave je potrebno namestiti primerno napravo, ki ščiti pred presežnim
tlakom (ni priložena). V državah, v katerih priznavajo EN 1487, mora dovodna vodna cev imeti
nameščeno varnostno napravo, ki je skladna s prej omenjenim standardom.
Mora biti nova, dimenzije 3/4” in umerjena tako, da tlak ne presega 0,7 MPa, imeti pa mora še
petelin, kontrolni ventil, varnostni ventil in odklopnik hidravlične obtežbe.
Te varnostne naprave se ne sme spreminjati, z rednimi pregledi je potrebno spremljati morebitne
blokade in po potrebi odstranjevati apnenec.
Voda lahko kaplja iz izpustne cevi na napravi za sproščanje vodnega tlaka, cev pa je potrebno
ohraniti odprto. Izpustna cev, ki je povezana z napravo za sproščanje vodnega tlaka, mora biti
nameščena v smeri navzdol in v okolju, kjer ne zmrzuje.
Regulator tlaka (ni priložen) je obvezen, ko je tlak dovodne vode večji od 0,5 MPa (5 bar), kar je
potrebno namestiti na vodovodne cevi.
Za pravilno delovanje naprave je najmanjši tlak dovodne vode 0,15 MPa (1,5 bar).
Pri modelih, ki imajo izmenjevalnik toplote (solarni toplotni izmenjevalnik), tokokrog ne sme
presegati 1,0 MPa (10 bar), temperatura pa ne sme presegati 80°C.
Sklicujte se na opis in ilustracije v poglavju 6.5 "Hidravlika" in poglavju 6.6 "Integracija s solarnim
termalnim sistemom".
OPOZORILA GLEDE ELEKTRIČNIH PRIKLJUČKOV
Napravo je potrebno montirati v skladu z nacionalnimi predpisi za napeljavo kablov.
Električne napeljave morajo imeti odklopnik, ki odklopi vse pole (zaščitno stikalo, varovalka) v smeri
navzgor od naprave, s čimer se zagotovi skladnost z lokalnimi veljavnimi pravili glede montaže
(zaščitno stikalo na diferenčni tok 30 mA).
Obvezen je priključek za ozemljitev. Proizvajalec naprave ne prevzema odgovornosti za poškodbe,
ki bi nastale kot posledica neizvedene ozemljitve sistema ali napak v električnem napajanju.
Izrecno prepovedano je priključiti napravo na električno omrežje preko podaljškov ali priključkov.
Pred odstranitvijo ovoja preverite, da ni napajanja in tako preprečite morebitne poškodbe ali
električni udar.
Sklicujte se na opis in ilustracije v poglavju 6.7 "Električni priključki" oz. poglavju 6.8 "Vezalna
shema".
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OPOZORILA GLEDE SERVISIRANJA - VZDRŽEVANJA - ODPRAVLJANJA TEŽAV
Morebitna popravila, vzdrževanja, vodovodna in električna dela lahko opravi zgolj usposobljen
tehnik. Dovoljena je zgolj uporaba originalnih nadomestnih delov.Neupoštevanje zgornjih navodil
lahko ogrozi varnost naprave, proizvajalca pa razbremeni vsakršne odgovornosti za posledice.
Praznjenje naprave: izključite napajanje in dovod hladne vode, odprite ventile za vročo vodo in
uporabite odvodni ventil varnostne naprave.
Varnostni tlačni ventil je potrebno redno uporabljati za odstranjevanje nabranega vodnega kabla in
zagotavljanje, da ni blokiran.
Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali
druga kvalificirana oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarnosti.
Naprava ima miniaturno varovalko s časovnim zamikom, ki jo je v primeru poškodbe potrebno
zamenjati z modelom "T5AL250V" v skladu z IEC 60127.
Sklicujte se na opis in ilustracije v poglavju 9 "ODPRAVLJANJE TEŽAV" oz. poglavju
10 "VZDRŽEVANJE".
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2. UVOD

Ta priročnik za montažo in vzdrževanje je sestavni del toplotne
črpalke (v nadaljevanju: oprema).
Priročnik je potrebno hraniti za primer uporabe v prihodnosti, do
demontaže. Namenjen je za strokovnega monterja (monterji tehniki za vzdrževanje) in končnega uporabnika. V priročniku je
opis postopka montaže, ki ga je potrebno upoštevati za pravilno
in varno delovanje opreme, kot tudi opis načinov uporabe in
vzdrževanja.
V primeru prodaje ali prenosa na drugega uporabnika je
priročnik potrebno priložiti napravi.
Pred namestitvijo in/ali uporabo opreme pozorno preberite
navodila za uporabo, še posebej poglavje 5 o varnosti.
Priročnik mora biti v bližini naprave in mora vedno biti na voljo
usposobljenemu osebju za montažo in vzdrževanje.
V tem priročniku se uporabljajo naslednji simboli, ki poudarjajo
najpomembnejše informacije:

Pozor

2.1 Izdelki
Spoštovani kupec,
Hvala, ker ste kupili ta izdelek.
Naša družba, ki je vedno pozorna na okoljevarstvena vprašanja, pri
svojih izdelkih uporablja tehnologije in materiale z majhnim vplivom
na okolje, ki so skladni s standardi EU WEEE (2012/19/EU – RoHS
2011/65/EU).

2.2 Izjava o omejitvi odgovornosti
Skrbno smo preverili skladnost teh navodil za uporabo s strojno
in programsko opremo. Ne glede na to pa lahko obstajajo
razlike; za popolno skladnost ne prevzemamo odgovornosti.
Zaradi tehničnih izboljšav si pridržujemo pravico, da kadar koli
spremenimo konstrukcijo ali tehnične podatke. Zato je vsakršen
zahtevek, ki se nanaša na označbe, slike, skice ali opise
izključen. Podvržene so morebitnim napakam.
Dobavitelj zavrača vsakršno odgovornost za škodo zaradi
napak v ukazih, nepravilne ali neustrezne uporabe ali zaradi
nepooblaščenih popravil ali sprememb.

Postopki, ki jih je potrebno upoštevati
Informacije/Predlogi
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2.3 Avtorske pravice
Ta navodila za uporabo vsebujejo informacije, ki so zaščitene
z avtorskimi pravicami. Nobenega dela teh navodil za uporabo
se ne sme fotokopirati, podvajati, prevajati ali snemati na
nosilce podatkov brez predhodnega dovoljenja dobavitelja.
Za morebitne kršitve se bo zahtevalo nadomestilo za škodo.
Vse pravice so pridržane, tudi tiste, ki izvirajo iz podeljevanja
patentov oz. registracije uporabnih modelov.

2.4 Razpoložljive različice in konfiguracije
Ta naprava ima 1,9 kW toplotno črpalko in se jo lahko nastavi
v različnih konfiguracijah glede na morebitno integracijo z
dodatnimi viri toplote (npr. sončno ogrevanje) ali kapaciteto
kotla.
Različica

Opis konfiguracije

EKHHE200CV3

Zračna toplotna črpalka za pripravo sanitarne
tople vode (DHW)

EKHHE260CV3

EKHHE200PCV3 Zračna toplotna črpalka za pripravo DHW,
EKHHE260PCV3 predhodno načrtovano za solarni termalni sistem.
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3. ROKOVANJE IN TRANSPORT

Ta oprema se dostavlja v kartonski škatli(*).
Na paleto je pričvrščena s tremi vijaki.
Pri razkladanju uporabite viličar ali ustrezen voziček za
premeščanje palet.
Pakirano opremo lahko postavite vodoravno in na tla, da si
olajšate odvijanje vijakov.
Pri razpakiranju bodite pozorni, da ne poškodujete ohišja
opreme, če pri odpiranju kartonaste embalaže uporabljate nože
ali rezalnike.
Po odstranitvi embalaže preverite celovitost naprave. Če
ste v dvomih, ne uporabljajte naprave; pokličite pooblaščeno
tehnično osebje.
Preden uničite embalažo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu
okolja, preverite, če ste odstranili vse priložene dodatke.
(*) Opomba: Proizvajalec lahko po lastni presoji večkrat
spremeni embalažo.
Za čas, ko oprema ne deluje in čaka na zagon, je priporočljivo,
da jo postavite v prostor, kjer bo zaščitena pred atmosferskimi
dejavniki
3.1 Prejem
Poleg naprave so v embalaži tudi dodatki in tehnična
dokumentacija za uporabo in namestitev. Preverite, če je
prisotno naslednje:
• 1x priročnik za uporabnike, namestitev in vzdrževanje;
• 3x pritrdilni nosilci in vijaki;
• 1x termični odklop (samo za EKHHE200PCV3 in
EKHHE260PCV3).
Za čas, ko oprema ne deluje in čaka na zagon, je priporočljivo,
da jo postavite v prostor, kjer bo zaščitena pred atmosferskimi
dejavniki.
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Dovoljeni položaji pri transportu in rokovanju

Položaj, ki je dovoljen samo pri zadnjem km

Nedovoljeni položaji pri transportu in rokovanju

sl.1

POZOR! Pri rokovanju z izdelkom in namestitvi
le-tega se zgornjega dela nikakor ne sme
obremenjevati, saj ni strukturen.
POZOR! Transport v vodoravnem položaju je
dovoljen samo pri zadnjem km glede na oznako
(glejte "Nedovoljeni položaji pri transportu in
rokovanju"), pri čemer je potrebno zagotoviti,
da je podpora na dnu kotla položena tako, da ne
obremenjuje zgornjega dela, saj ni strukturen.
Pri transportu v vodoravnem položaju mora
zaslon biti obrnjen navzgor.
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4. KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Toplotna črpalka
Uporabniški vmesnik
Jekleno ohišje
Grelni element
Magnezijeva anoda
Dovod zraka (Ø 160 mm)
Odvod zraka (Ø 160 mm)
Priključek za dovod mrzle vode
Priključek za odvod tople vode
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10 Predhodna ureditev za recirkulacijo
11 Drenaža za kondenzat
12 Predhodna ureditev za vhod solarnega toplotnega izmenjevalnika
		
Samo za modele
EKHHE200PCV3
					
EKHHE260PCV3
13 Predhodna ureditev za izhod solarnega toplotnega izmenjevalnika
		
Samo za modele
EKHHE200PCV3
					
EKHHE260PCV3
14 Jekleni rezervoar s steklenim emajliranim premazom glede na DIN 4753-3
15 Kondenzator
16 Rotacijski kompresor
17 Rebrasti izparilnik
18 Elektronski ventilator
19 Sonde kotla
20 Žepno držalo za sondo za solarne - Samo za modele
					
EKHHE200PCV3
					
EKHHE260PCV3
21 Poliuretanska izolacija
22 Nosilni ročaji
23 Cev za žarnico varnostnega termostata
24 Podaljšek
26 Prostor za dostop do grelnega elementa in žarnice varnostnega
termostata
Priročnik za uporabnike, namestitev in vzdrževanje

4.1 Podatki o merah
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sl.4
Ø 620

Ø 160

628

Ø 160

380
sl.6

MODEL

A
B
C
D
E
G
H
I
L
M
N
O*
P

Ø

1”G
1/2”G
1”G
3/4”G
3/4”G
3/4”G
3/4”G
1/2”G
-

EKHHE200PCV3 EKHHE260PCV3 EKHHE200CV3 EKHHE260CV3

250
490
600
705
876,5
1142
1607
250
599
705
877
976
1073

250
493
600
785
1162
1427
1892
250
600
735
1162
1261
1358

250
/
600
705
876,5
1142
1607
/
/
705
877
976
1073

250
/
600
785
1162
1427
1892
/
/
735
1162
1261
1358

UM

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

*O - Izhodni priključek iz plastike
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4.2 Tehnične lastnosti
Model

Toplotna črpalka

Električni grelni element

Toplotna črpalka + grelni element

Skladiščenje

Krogotok

Hladilni krog
Solarni toplotni izmenjevalnik
Samo za modele:
EKHHE200PCV3 - EKHHE260PCV3
Ravni moči notranjega hrupa (3)
Ravni moči zunanjega hrupa (3)
Lastna teža

Napajanje
Toplotna moč (ISO)
Skupna absorbirana moč pri ogrevanju (ISO)
COP (ISO)
Nazivni tok pri ogrevanju (ISO)
Najv. skupna absorbirana moč pri ogrevanju
Najv. tok pri ogrevanju
Čas ogrevanja (EN) (1)
Energija ogrevanja (EN) (1)
Poraba v stanju pripravljenosti (EN) (1)
Razred uporabe (EN) (1)
Poraba energije v obratovalnem ciklu
WEL-TC (EN) (1)
COPDHW (EN) (1)
COPDHW (EN) (4)
Referenčna temperatura vode (EN) (1)
Najv. uporabna količina vode (EN) (2)
Ref. standard učinkovitosti ogrevanja (EU)
Ref. standard razreda učinkovitosti (EU)
Letna poraba energije (EU)
Moč
Tok
Skupna absorbirana moč
Nazivni tok
Skupna najv. absorbirana moč
Najv. tok
Čas ogrevanja (1) NAČIN BOOST
Zmogljivost shranjevanja
Najv. tlak
Material
Katodna zaščita
Vrsta/debelina izolacije
Vrsta ventilatorja
Hitrost pretoka zraka
Premer kanala
Najv. razpoložljiva glava
Kompresor
Hladivo
Izparilnik
Kondenzator
Material
Skupno območje
Najv. tlak
Neto

EKHHE200PCV3 EKHHE260PCV3 EKHHE200CV3 EKHHE260CV3

1820
430
4,23
2,00
530
2,43
8:17
3,25
29
L

1820
430
4,23
2,00
530
2,43
10:14
3,99
29
XL

3,62

5,64

230-1-50

U.M.

1820
430
4,23
2,00
530
2,43
8:17
3,25
29
L

1820
430
4,23
2,00
530
2,43
10:14
3,99
29
XL

V-PH-Hz
W
W
W/W
A
W
A
h:min
kWh
W
Tip

3,62

5,64

kWh

3,23
3,49
53,7
0,270
135
A+
798
1500
6,5
1960
8,5
2030
8,93
3:58
187
0,7

3,38
3,23
3,38
3,59
3,49
3,59
52,7
53,7
52,7
0,330
0,273
0,338
139
135
139
A+
A+
A+
1203
798
1203
1500
1500
1500
6,5
6,5
6,5
1960
1960
1960
8,5
8,5
8,5
2030
2030
2030
8,93
8,93
8,93
5:06
3:58
5:06
247
192
250
0,7
0,7
0,7
Emajlirano jeklo
Mg anoda
poliuretan/50
Centrifugalni
350-500
350-500
350-500
350-500
160
160
160
160
200
200
200
200
Krožni
R134a
Bakreno-aluminijasta rebrasta tuljava
Aluminijasta cevka zunaj rezervoarja
Emajlirano jeklo
/
/
0,72
0,72
/
/
1,0
1,0
/
/
50
50
50
50
49
49
49
49
96
106
85
97

W/W
W/W
°C
m3
%
kWh/leto
W
A
W
A
W
A
h:min
l
MPa
tip
tip
vrsta/mm
tip
m³/h
mm
Pa
tip
tip
tip
tip
tip
m²
MPa
dB(A)
dB(A)
kg

OPOMBE

•
•
•
•
•
•
•

(ISO): podatki glede na standard ISO 255-3
(EN): podatki glede na standard EN 16147:2017
(EU): podatki glede na uredbo 2017/1369/EU
(1): Cikel ogrevanja Temperatura vhodnega zraka = 7°C DB/6°C WB Začetna temperatura vode 10°C
(2): Limit obratovalne temperature 40°C - Temperatura dovodne vode 10°C
(3): podatki glede na standard EN 12102-1:2018 ECO MODE A 7°C DB/6°C WB
(4): Cikel ogrevanja Temperatura vhodnega zraka = 14°C DB/13°C WB Začetna temperatura vode 10°C
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5. POMEMBNE INFORMACIJE

5.1 Skladnost z evropskimi predpisi
Ta toplotna črpalka je izdelek, namenjen za domačo uporabo in
je skladen z naslednjimi evropskimi direktivami:
• Direktiva 2012/19/EU (OEEO)
• Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih
nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS)
• Direktiva 2014/30/EU elektromagnetna združljivost (EMC)
• Direktiva 2014/35/EU nizka napetost (LVD)
• Direktiva 2009/125/ES okolju prijazna zasnova
• Uredba 2017/1369/EU energijske nalepke

5.4 Mejne vrednosti za delovanje
Ta izdelek je zasnovan izključno za ogrevanje tople vode
v sanitarne namene v sklopu omejitev, ki so navedene spodaj.
Zaradi tega mora biti priključen na vodovodno omrežje in
napajanje (glejte poglavje »6. NAMESTITEV IN POVEZAVE«).
5.4.1 Temperaturno območje















5.2 Stopnja zaščite ohišja
Stopnja zaščite opreme je: IP24.
5.3 Mejne vrednosti za delovanje
PREPOVED! Ta izdelek ni zasnovan ali namenjen
uporabi v nevarnem okolju (zaradi prisotnosti
potencialno eksplozivnih atmosfer - ATEX oz. z
zahtevano IP ravnijo, ki je višja od ravni naprave)
oz. uporabi, kjer se zahtevajo varnostni elementi
(odpornost na napake, varnost pred izpadom),
kar so lahko sistemi in/ali tehnologije, ki
ohranjajo življenje oz. kateri koli drug kontekst,
v katerem okvara naprave lahko povzroči smrt
ali poškoduje ljudi ali živali ali resno poškoduje
lastnino ali povzroči škodo okolju.
NB!: Če morebitna okvara ali nedelovanje izdelka lahko
povzroči škodo (ljudem, živalim in lastnini), je potrebno
zagotoviti ločen nadzorni sistem s funkcijami alarma,
s katerim se prepreči nastanek takšne škode. Prav tako je
potrebno urediti zamenjavo!
























sl.7- Graf

A = Temperatura vhodnega zraka (°C)
B = Temperatura tople vode (°C)
= Obratovalno območje za toplotno črpalko (HP)
= Integracija samo z grelnim elementom
5.4.2 Trdota vode

Naprava ne sme delovati s trdoto vode pod 12°F; pri zelo trdi
vodi (nad 25°F) je priporočljiva uporaba pravilno nastavljenega
in nadzorovanega mehčalca vode, v tem primeru preostala
trdota ne sme pasti pod 15°F.
NB!: V fazi zasnove in konstrukcije je potrebno upoštevati
veljavne lokalne predpise in določila.

Naprava ni zasnovana za nameščanje v zunanje prostore,
temveč v "zaprte" prostore, ki niso izpostavljeni elementom.

Priročnik za uporabnike, namestitev in vzdrževanje
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5.5 Osnovna varnostna pravila
• S izdelkom lahko upravljajo samo odrasle osebe;
• Izdelka ne odpirajte ali razstavljajte, ko je pod napajanjem;
• Ne dotikajte se izdelka, če ste bosi ali imate mokre ali vlažne
dele telesa;
• Na izdelek ne zlivajte ali pršite vode;
• Na izdelek ne plezajte, nanj se ne usedajte in/ali ne
postavljajte nobenih predmetov na izdelek.







5.6 Informacije o uporabljenem hladivu
Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki so zajeti
v Kjotskem protokolu. Teh plinov ne izpuščajte v ozračje.
Vrsta hladiva: HFC-R134a.
NB!: Vzdrževanje in odstranjevanje naj opravlja samo
usposobljeno osebje.
6. NAMESTITEV IN POVEZAVE

6.1 Priprava prostora za namestitev
Izdelek je potrebno namestiti na primeren kraj, tj. kjer je
omogočena normalna uporaba in prilagoditve, kot tudi rutinsko
in izredno vzdrževanje.
Pri načrtovanju delovnega prostora je zato potrebno upoštevati
dimenzije v sl.8 in sl.9.



sl.9- Minimalni prostor

Soba mora prav tako biti:
• Opremljena z ustreznimi priključki za vodo in elektriko;
• Urejena s povezavo za odstranjevanje kondenzacijske
odpadne vode;
• Urejena s primernimi odtoki za vodo v primeru poškodbe
na kotlu ali sprožitve varnostnega ventila ali poškodbe cevi/
priključkov;
• Opremljena z zaprtim sistemom za primer resnega puščanja
vode;
• Zadostno osvetljena (kjer je to potrebno);
• Velika vsaj 20 m3;
• Zaščitena pred zmrzaljo in suha.
POZOR! V izogib širjenju mehanskih vibracij
opreme ne nameščajte na tla z lesenimi tramovi
(npr. na podstrešje).

sl.8- Minimalni prostor
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6.2 Pritrditev na tla
Za pritrditev izdelka na tla pritrdite priložene nosilce, kot
prikazuje sl.10.

Zunanjost

Notranji
prostor

sl.10- Pritrditev nosilcev
sl.12- Primer priključka za odvod zraka

Prav tako je potrebno zagotoviti ustrezno ventilacijo v sobi,
v kateri je nameščena naprava. Alternativna rešitev je prikazana
na sliki spodaj (sl.13): Drug kanal vzame zrak iz zunanjega
prostora namesto neposredno iz notranjosti sobe.

Notranji
prostor

sl.11- Pritrditev na tla

6.3 Priključki za prezračevanje
Poleg prostorov, prikazanih v 6.1, je pri toplotni črpalki potrebno
zagotoviti zadostno ventilacijo.
Ustvarite namenski zračni kanal, kot prikazuje sl.12.

Zunanjost

Nato pritrdite enoto na tla s pomočjo ustreznih čepov, ki niso
priloženi, kot prikazuje sl.11.

sl.13– Primer priključka za odvod zraka

Priročnik za uporabnike, namestitev in vzdrževanje
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Namestite vsak zračni kanal in pri tem upoštevajte:
• Da ta ne obremeni opreme.
• Da je omogočeno vzdrževanje.
• Da je primerno zaščiten pred nenamernim vnosom materialov
znotraj opreme.
• Pri povezovanju z zunanjim prostorom je potrebno uporabiti
primerne in nevnetljive cevi.
• Skupna ustrezna dolžina ekstrakcijskih cevi z dovodom,
vključno z rešetkami, ne sme presegati 12 m.
V tabeli so navedeni podatki o značilnostih komercialnih cevnih
komponent, ob upoštevanju nominalnega pretoka zraka in
premera 160mm.
Gladka 90 °
krivulja

Rešetka

Ena od posebnosti sistemov s toplotnimi črpalkami je ta, da
te naprave močno znižajo temperaturo zraka, ki se običajno
odda v zunanji prostor izven hiše. Poleg tega, da je oddan
zrak hladnejši od zraka v okolici, je le-ta prav tako popolnoma
razvlažen, zato lahko zrak v poletnih mesecih vrnete v določene
prostore ali sobe in jih tako ohladite.
Pri montaži lahko razdelite odvodno zračno cev, ki jo opremite
z dvema dušilnikoma ("A" in "B") za preusmeritev toka zraka
v zunanji prostor (sl.15) ali v notranjost hiše (sl.14).
Dušilnik "A"
zaprt

UM

1

\

\

m

1

2

2

m

Zunanjost

Tip
Efektivna
dolžina
Enakovredna
dolžina

Dušilnik "B"
odprt

Notranji prostor

Notranji prostor

Gladka
ravna cev

Podatki

6.3.1 Posebna montaža

Med delovanjem lahko toplotna črpalka zniža temperaturo
prostora, če zračna cev ni povezana z zunanjim prostorom.
Na odvodnih povezavah z zunanjostjo je potrebno namestiti
primerne zaščitne rešetke, ki bodo preprečevale vstop tujkov
v napravo.Za maksimalno zmogljivost izdelka mora izbrana
rešetka imeti majhno izgubo tlaka.
V izogib zbiranja kondenzacije: izolirajte odvodne zračne cevi
in cevi z zrakom s toplotno izolacijo ustrezne debeline, ki ne
prepušča pare.

sl.14- Primer montaže v poletnih mesecih

Namestite dušilce zvoka, če je to potrebno za preprečevanje
nastanka hrupa zaradi pretoka. Na cevi, vtičnice in povezave
do toplotne črpalke namestite sisteme za zmanjšanje vibracij.
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Dušilnik "A"
odprt

Dušilnik "B"
zaprt




Notranji
prostor

Notranji prostor

Zunanjost











sl.16

Spodnja slika (sl.17) je primer vodovodne povezave.

sl.15- Primer montaže v zimskih mesecih

6.4 Pričvrstitev naprave in povezave
Ta izdelek je potrebno namestiti na stabilna in ravna tla, kjer ni
vibracij.

VEN

6.5 Hidravlični priključki
Cev z mrzlo dovodno vodo in odvodno cev priključite na ustrezna
mesta priključitve (sl.16).
Spodnja tabela prikazuje značilnosti za mesta priključitve.
Ref. Funkcija
1 Dovod mrzle vode
Izhod solarnega toplotnega
2
izmenjevalnika
Vhod solarnega toplotnega
3
izmenjevalnika
4 Recirkulacija
5 Odvod tople vode
6 Drenaža za kondenzat
Luknja za solarno sondo in
A
termalno odklopno žarnico

Model 200 l / 260 l
1”G

NOTER

3/4”G
sl.17- Primer vodnega sistema

3/4”G
3/4”G
1”G
1/2”G
1/2”G

Legenda (sl.17)
1
4
5
9
10
11
12

Priročnik za uporabnike, namestitev in vzdrževanje

Cev za dovodno vodo
Vstop recirkulacijske vode
Cev za odvod tople vode
Konec izpustne cevi, ki se
pregleduje
Merilnik tlaka
Zaporni ventil
Regulator tlaka

13
14
15
16
17
18

Varnostni ventil
Ekspanzijska posoda
Odvodna pipa
Obtočna črpalka
Vzmetni kontrolni ventil
Samodejna termostatska
mešalna oprema
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6.5.1 Priključek za drenažo kondenzata

Kondenzat, ki se nabira med delovanjem toplotne črpalke, gre
skozi posebno odvodno cev (1/2"G), ki potuje znotraj izoliranega
ohišja in priteče na strani opreme.
Preko sifona mora biti povezan na kanal, da lahko kondenzat
teče redno (sl.18).

6.6 Integracija s solarnim termalnim sistemom (samo za
modele EKHHE200PCV3, EKHHE260PCV3)
Spodnja slika (sl.19) prikazuje način povezovanja opreme na solarni
termalni sistem, s katerim upravlja namenski elektronski krmilnik
(ni priložen) z "breznapetostnim kontaktom", katerega se poveže
na DIG.1 vhod na napravi (glejte »6.7.1 Daljinski priključki«).
Če želite opremo uporabiti s to konfiguracijo, je potrebno
nastaviti parameter P16 = 1 (glejte pogl. 8.1).


















VEN












sl.18- Primeri priključka za drenažo kondenzata preko sifona





NOTER





sl.19

Spodnji sliki (sl.20 in sl.21) prikazujeta način povezovanja
opreme na solarni termalni sistem, s katerim neposredno
upravlja sistem, brez potrebe po namenskem elektronskem
krmilniku.
Pri konfiguraciji sl.20 se v primeru previsoke temperature
solarnega kolektorja aktivira odvodni ventil (ni priložen), ki vročo
vodo iz opreme izloči v rezervoar DHW (pufer).
Pri sl.21 konfiguraciji pa se v tem primeru pokrov solarnega
kolektorja zapre.
V obeh primerih je namen ohladitev kolektorja.
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Če želite opremo uporabiti s tema dvema konfiguracijama, je
potrebno nastaviti parameter P12 = 2 in P16 = 2 (glejte pogl. 8.1).













VEN







NOTER




sl.20













VEN







20
21
22
23
24
25
26
A

Sonda solarnega kolektorja
(PT1000 ni priložena*)
Pokrov solarnega kolektorja
Pufer DHW
Sonda solarne tuljave
(ni priložena)
Toplotna črpalka
Solarna črpalka (tip
VKLOP/IZKLOP)
Termalna odklopna žarnica
(priložena) za solarno črpalko
Odprtina za solarno sondo
in termalno odklopno
žarnico

* Priporočamo uporabo PT1000 sonde solarnega kolektorja
(na voljo na seznamu dodatkov proizvajalca)




Legenda (sl.19, sl.20 in sl.21)
1 Dovod mrzle vode
2 Izhod solarnega
toplotnega izmenjevalnika
3 Vhod solarnega toplotnega
izmenjevalnika
4 Recirkulacija
5 Odvod tople vode
8 Tuljava sončne toplote
10 Odvodni ventil
16 Recirkulacijska črpalka
		 (Tip VKLOP/IZKLOP)
17 Kontrolni ventil
18 Samodejna termostatska
mešalna naprava
19 Solarni kolektor

6.7 Električni priključki
Preden napravo povežete v električno omrežje, preverite, ali
lahko električni sistem ustrezno prenese maksimalne vrednosti
odjemne moči grelnika vode (glejte poglavje 4.2 za tehnične
značilnosti), zlasti preverite ustrezno dimenzioniranost kablov
in njihovo skladnost z veljavnimi predpisi.
Napravi je priložen napajalni kabel z vtičnico Schuko (sl.23), za
priključitev na električno omrežje se zahteva:
• zidna vtičnica Schuko z ozemljitvijo in ločeno zaščito (sl.22);
• omnipolarni 16 A odklopnik s kontaktno odprtino vsaj 3 mm;
• 30 mA diferencialni odklopnik.
Prepovedano je uporabljati razdelilnik, kabelski podaljšek ali
adapter.
Za ozemljitev naprave je prepovedano uporabiti cevi za vodo,
ogrevanje in plinske sisteme.
Pred uporabo naprave se prepričajte, da je napetost omrežnega
napajanja skladna z vrednostjo, napisano na podatkovni ploščici
naprave.
Proizvajalec naprave ne prevzema odgovornosti za poškodbe,
ki bi nastale kot posledica neizvedene ozemljitve sistema ali
napak v električnem napajanju.





NOTER




sl.21
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sl.22 - Schuko vtičnica

sl.23 - Vtič naprave
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230 Vac - 5 A rele izhod s kontaktom N.O. za pokrov solarnega
kolektorja/odvodni ventil.
Samo za modele PCV3

sl.24- Primer daljinskega priključka



IZHODI
230 Vac - 16 A rele izhod z N.O. kontakt. za solarno termalno/
recirkulacijsko cirkulacijsko črpalko sanitarne tople vode (vrsta
VKLOP/IZKLOP).

Oprema ima za povezovanje z digitalnimi vhodi priložen dodaten
6 žilni kabel, ki je že priključen na PCBA uporabniškega vmesnika
(znotraj naprave). Daljinske priključke na morebitne energetske
sisteme mora priključiti usposobljen monter (omarice, priključki
in priključni kabli).
Spodnji sliki sta primer daljinskih priključkov (sl.24 in sl.25), ki
ne smejo biti daljši od 3 m.



VHODI
• Digitalni 1 (DIG1). Digitalni vhod za sončno toploto (samo za
modele PCV3). V primeru solarnega termalnega sistema z
namensko krmilno enoto se lahko slednjo priključi na opremo
in se v primeru napajanja iz sončnega vira toplotno črpalko
izklopi. Če imate breznapetostni kontakt, ki se zapre, ko je
solarni sistem aktiven, ga lahko povežete z belo in rjavo žico
na 6-žilnem kablu, ki je priložen opremi.
Nastavite parameter P16 = 1 za aktivacijo dodatka s sončno
toploto.
• Digitalni 2 (DIG2). Digitalni vhod za fotovoltaiko. Če je
fotovoltaični sistem priključen na napravo, ga lahko uporabite
za energijo v obliki tople vode v času prekomerne proizvodnje.
Če imate breznapetostni kontakt, npr. iz inverterja, ki se v
primeru prekomerne proizvodnje zapre, ga lahko povežete
z zeleno in rumeno žico na 6-žilnem kablu, ki je priložen
opremi.
Nastavite parameter P23 = 1 za aktivacijo dodatka s fotovoltaiko.
• Digitalni 3 (DIG3). Vhod za zunajkonično. Ta funkcija, ki je na
voljo le v nekaterih državah, omogoča opremi, da se aktivira
samo, ko je zaznan signal od zunaj s preferenčno tarifo.
Če ima električni kontaktor breznapetostni kontakt, ki se ob
razpoložljivosti preferenčne tarife zapre, ga lahko povežete
s sivo in roza žico na 6-žilnem kablu, ki je priložen opremi.
Nastavite parameter P24 = 1 za aktivacijo zunajkoničnega
načina v načinu ECO ali P24 = 2 za aktivacijo zunajkoničnega
načina v načinu AUTO.
• Digitalni vhod (LPSW) za stikalo pretoka solarno termalne/
obtočne črpalke sanitarne tople vode (ni priložen)
• Analogni vhod (PT1000) za sondo solarnega kolektorja.

6.7.1.1 Daljinski priključek



Oprema je zasnovana za priključitev na druge daljinske
energetske sisteme ali energetske merilnike (sončne toplotne,
fotovoltaične, zunajkonične)

Opomba: Za več informacij o daljinskih priključkih in
konfiguraciji opreme s temi sistemi si preberite pogl. »7.5 Način
delovanja« in »8.1.1 Seznam uporabniških parametrov«.



6.7.1 Daljinski priključki

sl.25
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Za dostop do 6 žilnega kabla za daljinski priključek najprej
odstranite zgornji pokrov kotla in kabel, ki je že v notranjosti
enote, preko posebne žleze na hrbtnem pokrovu speljite ven.
6.8 Vezalna shema
Električni
grelnik
YE-GN

Kompresor

COMP

S

C

EMC filter
Varnostni
termostat

YE-GN

Tuljava za
vroč plin

YE-GN

R
L

N

C15uF

N

L

N

L
N

(N)
CN18

Napajanje

(L)

YE-GN
YE-GN
YE-GN
YE-GN

L

CN16

CN20 CN15

CN11

CN13 CN26 CN10
CN14

T5AL250V
CN19

YE-GN

Solarna črpalka/
črpalka za toplo
vodo
Motor
ventilatorja

CN8

CN23
CN22

Vodni rezervoar
CN3 CN27

CN2

CN1

Solarni termični odklop
Solarna črpalka/
črpalka za toplo
vodo
CN11

CN4

CN5

CN21
CN6 CN7

U.I. Plošča
Wi-Fi
plošča
F.C.T.
Povezava

Most 1

Solarni odvodni v.

YE-GN

CN12

CN25

Plašč rezervoarja

N
N

M

CN9

Kompresor

L
L

Motor
ventilatorja
EC

CN17

GLAVNA PLOŠČA

HPSW
Sonda solarnega
kolektorja

sl.26- Vezalna shema opreme

Opis priključkov, ki so na voljo na podaljšku
CN1
CN2

NTC sonde za zrak, odmrzovanje in vodo
Ni uporabno
Sonda za upravljanje s sončno toplotno energijo
CN3
- Samo za modele PCV3
CN4
Ni uporabno
CN5
Solarni digitalni vhodi, FV, zunajkonično
CN6
Visokotlačno stikalo
Stikalo pretoka za solarno termalno/DHW
CN7
cirkulacijsko črpalko (ni priloženo)
CN8
PWM nadzor elektronskega ventilatorja (EC)
CN9+CN12 Ni uporabno
CN10
Napajanje ventilatorja EC, AC
Solarno termalna/DHW cirkulacijska črpalka
CN11
(vrste VKLOP/IZKLOP), odvodni ventil ali pokrov
solarnega kolektorja - Samo za modele PCV3
Priročnik za uporabnike, namestitev in vzdrževanje

CN13
CN14
CN15
CN16
CN17
CN18
CN19
CN20
CN21
CN22
CN23
CN25

Napajanje ventila za odmrzovanje vročih plinov
Ni uporabno
Napajanje kompresorja
Napajanje grelnega elementa
Ni uporabno
Glavno napajanje 230 V - 1 PH - 50 Hz
Priključki za ozemljitev
230 Vac napajanje za pretvornik vtisnjene
tokovne anode
Povezava s končnim pregledom/testom
Priključek za WI-FI kartico (ni priložena)
Priključek za uporabniški vmesnik
Ni uporabno
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Za varno povezavo stikala pretoka za solarno termalno/
toplovodno recirkulacijsko vezje z opremo, sledite naslednjim
navodilom (samo za usposobljene tehnike):
• Izklopite napajanje opreme.
• Odstranite zgornji pokrov opreme in nato pokrov podaljška.
• Izklopite "mostiček" (most 1) iz priključka CN7 na podaljšku,
nato prekinite konduktor, ki tvori most na sredini in povežite
s primernim priključkom.
• Nato povežite običajno zaprto (N.C.) stikalo pretoka in vse
povežite na CN7.
• Ponovno sestavite vso plastiko in pred aktivacijo preverite,
da je oprema pravilno nameščena.
Če se namesto tega uporablja običajno odprto (N.O.) stikalo
pretoka, je potrebno nastaviti parameter P15 = 1 (glejte pogl. 8.1).



7. OPIS UPORABNIŠKEGA VMESNIKA IN DELOVANJA OPREME

sl.27

Opis

Simbol

Tipka "On/Off" za vklop, prehod naprave v stanje
pripravljenosti, odklepanje gumbov, shranjevanje sprememb
Tipka "Set" za urejanje vrednosti parametrov, potrditev;
Tipka "Increase" za povečanje nastavljene vrednosti,
parametra ali gesla
Tipka "Decrease" za zmanjšanje nastavljene vrednosti,
parametra ali gesla
Delovanje toplotne črpalke (način ECO)
Delovanje grelnega elementa (električni način)
Samodejni način

+

Način Boost (simboli utripajo)

+

Aktiviran zaklep gumbov
Odmrzovanje
Zaščita pred zmrzovanjem

Za priključitev termalnega odklopnika (priložen) za sončno
obtočno črpalko sledite spodnjim navodilom (samo za
usposobljene tehnike):
• Izklopite napajanje naprave;
• Žarnico položite do konca v namenski rezervoar ("A") in
zaprite kabelsko žlezo;
• Kapilaro je potrebno ustrezno odviti za namestitev termalne
odklopke v ustrezni prostor, fiksiran na zid;
• Serijo termalnih odklopk povežite na linijsko ("L") in nevtralno
("N") napajanje solarne obtočne črpalke, za odklop vseh
polov.
• Pred napajanjem preverite vse povezave.

Cikel za preprečevanje legionele
Počitniški način;
Delovanje s časovnimi pasovi
Nastavitev ure (simbol utripa)
Povezano preko WI-FI
(ni na voljo pri teh modelih)
Fotovoltaični način
(ko simbol utripa, dodatek ni aktiviran)
Način sončne toplote
(ko simbol utripa, dodatek ni aktiviran)
Napaka ali aktivirana zaščita
Zunajkonični način (ko simbol utripa je oprema v stanju
pripravljenosti)

Uporabniški vmesnik tega modela vodnega grelnika ima štiri
kapacitivne gumbe in LED prikazovalnik.
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Takoj ko se vzpostavi napajanje vodnega grelnika, se štiri
tipke osvetlijo, vse ikone in prikazani segmenti pa se istočasno
osvetlijo za 3 sekunde.
Med običajnim delovanjem se na zaslonu izdelka prikažejo tri
številke, ki prikazujejo temperaturo v °C, merjeno z zgornjo
vodno sondo, če je parameter P11 nastavljen na 1 oz s spodnjo
vodno sondo, če je P11 = 0.
Pri spreminjanju izbranega načina delovanja se temperatura
izpiše na zaslonu.
Ikone prikazujejo izbran način delovanja, prisotnost morebitnih
alarmov, stanje WI-FI povezave in druge informacije o stanju izdelka.
7.1 Vklop/izklop vodnega grelnika in odklepanje tipk
Ob pravilnem napajanju vodnega grelnika je le-ta lahko vklopljen
("VKLOP") in v enem od načinov delovanja, ki so na voljo (ECO,
samodejni način, itd) oz. v stanju pripravljenosti.
V stanju pripravljenosti se štiri kapacitivne tipke osvetlijo zaradi
boljše vidljivosti, osvetljena je tudi ikona za Wi-Fi povezavo
glede na stanje povezanosti z zunanjim usmerjevalnikom
(ni priložen), prav tako pa so vse druge ikone in tri številke
izklopljene, če ni nastavljenega alarma oz. če je aktivirana
zaščita pred zmrzovanjem.
Vklop
Ko je vodni grelnik v stanju pripravljenosti z aktivirano funkcijo
"zaklenjenih tipk" (aktivirana je ikona ključavnice levo spodaj),
je najprej potrebno "odkleniti" tipke s pritiskom na tipko VKLOP/
IZKLOP, ki jo držite pritisnjeno vsaj 3 sekunde (ikona ključavnice
izgine), nato znova pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP in jo držite
3 sekunde za vklop vodnega grelnika.
Izklop
Ko je vodni grelnik vklopljen z aktivirano funkcijo "zaklenjenih
tipk", je najprej potrebno "odkleniti" tipke s pritiskom na tipko
VKLOP/IZKLOP, ki jo držite pritisnjeno vsaj 3 sekunde, nato
ponovno pritisnite tipko VKLOP/IZKLOP in jo držite vsaj
3 sekunde za izklop vodnega grelnika.
Ne glede na stanje se 60 sekund po zadnjem pritisku katerega
koli od štirih gumbov na uporabniškem vmesniku samodejno
aktivira funkcija zaklepa tipk, s čimer se preprečijo morebitne
neželene interakcije z vodnim grelnikom, npr. s strani otrok
itd. Prav tako se intenzivnost osvetlitve tipk in prikazovalnika
zmanjša zaradi varčevanja z energijo.
S pritiskom na katerega koli od štirih gumbov se intenzivnost
osvetlitve gumbov in prikazovalnika takoj poveča na običajno
raven zaradi boljše vidljivosti.
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7.2 Nastavitev ure
Ko so tipke odklenjene, pritisnite tipko
za 3 sekunde za
vstop v nastavitve ure (simbol
utripa).
Čas lahko spremenite z gumboma "+" in "-", za potrditev
pritisnite "
" in nato nastavite še minute.
Pritisnite gumb
za potrditev in izhod.
7.3 Nastavitev časovnih pasov
Pred aktivacijo časovnih pasov je najprej potrebno namestiti uro
opreme.
Izberite želen način delovanja in nato nastavite časovne pasove.
Časovni pasovi se aktivirajo samo v načinih ECO - SAMODEJNO
- BOOST - ELEKTRIČNO in VENTILACIJA.
Spustite gumbe, pritisnite gumb
in "-" istočasno in držite
3 sekunde ter tako nastavite časovne pasove (prikaže se
simbol ).
Čas vklopa lahko spremenite z gumboma "+" in "-", pritisnite
"
" za potrditev in nato nastavite še minute za vklop.
Za potrditev pritisnite
in nato preidite na nastavitev časa
izklopa.
Pritisnite
za potrditev, nato z gumboma "+" in "-" izberite
želen način delovanja za časovni pas (ECO, SAMODEJNI,
BOOST, ELEKTRIČNI, VENTILACIJA).
Za potrditev in izhod pritisnite .
Opomba: Ob zaključku časovnega pasu oprema preide v stanje
pripravljenosti in ostane v tem načinu do naslednje aktivacije
časovnega pasu naslednji dan
Za izklop časovnih pasov nastavitev vklopa in izklopa nastavite
na polnoč (simbol
izgine).
7.4 Nastavitev vrednosti tople vode
Nastavitev vrednosti tople vode je mogoče nastaviti za načine
ECO, SAMODEJNO, BOOST in ELEKTRIČNI
Želen način izberite z gumbom
, nato spremenite vrednost
z gumboma "+" in "-".
Pritisnite gumb
za potrditev in za izhod.
Način

ECO
SAMODEJNI
BOOST
ELEKTRIČNI

Vrednost tople vode
Razpon
Privzeto

43÷62°C
43÷62°C
43÷75°C*
43÷75°C

55°C
55°C
55°C
55°C

* V načinu BOOST je največja nastavljiva vrednost toplotne
črpalke 62°C. Z nastavitvijo višje vrednosti se to naj smatra
samo za grelni element.
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7.5 Način delovanja
Pri tem vodnem grelniku so na voljo naslednji načini
7.5.1 ECO

Na zaslonu je prikazan simbol
Samo v tem načinu se toplotna črpalka uporablja znotraj omejitev
delovanja izdelka, s čimer se zagotavlja največji možen prihranek
energije.
Po izbiri tega načina oz. po zadnjem izklopu se toplotna črpalka
aktivira in deluje 5 minut.
V primeru izklopa v prvih 5 minutah bo toplotna črpalka vseeno
ostala vklopljena in bo neprekinjeno delovala vsaj 5 minut.
7.5.2 SAMODEJNI

Na zaslonu je prikazan simbol

+

Na zaslonu utripata simbola

+

.

.

V tem načinu se toplotna črpalka in grelni element uporabljata
znotraj omejitev delovanja izdelka, s čimer se zagotovi hitrejše
ogrevanje.
Po izbiri tega načina oz. po zadnjem izklopu se toplotna črpalka
aktivira in deluje 5 minut.
V primeru izklopa v prvih 5 minutah bo toplotna črpalka vseeno
ostala vklopljena in bo neprekinjeno delovala vsaj 5 minut.
Grelni element se takoj vklopi.
7.5.4 ELEKTRIČNI

Na zaslonu je prikazan simbol

.

Samo v tem načinu se grelni element uporablja znotraj omejitev
delovanja izdelka in je uporaben pri nizkih temperaturah
vhodnega zraka.
7.5.5 VENTILACIJA

Na zaslonu je prikazano sporočilo

.

Samo v tem načinu se uporablja elektronski ventilator v opremi,
ki je uporaben za recirkulacijo zraka v sobi.
V samodejnem načinu ventilator deluje z minimalno hitrostjo.
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Na zaslonu je prikazan simbol

.

Ta način je uporaben, ko vas v določenem časovnem obdobju ni
doma, ob vrnitvi pa naprava samodejno nadaljuje z delovanjem
v samodejnem načinu.
Z gumboma + in - lahko nastavite število dni odsotnosti, v tem
obdobju oprema ostane v stanju pripravljenosti.
Pritisnite
in nato gumb za vklop/izklop za potrditev.

7.5.7 Solarni način
+ ali
(Samo za modele PCV3)

V tem načinu se toplotna črpalka in grelni element (po potrebi)
uporabljata znotraj omejitev delovanja izdelka, s čimer se
zagotavlja največje možno udobje.
Po izbiri tega načina oz. po zadnjem izklopu se toplotna črpalka
aktivira in deluje 5 minut.
V primeru izklopa v prvih 5 minutah bo toplotna črpalka vseeno
ostala vklopljena in bo neprekinjeno delovala vsaj 5 minut.
7.5.3 BOOST

7.5.6 POČITNICE

+

+

ali

Ko je v namestitvenem meniju aktiviran solarni način, so na
voljo samo načini ECO - SAMODEJNI - POČITNIŠKI.
Ko simbol
na zaslonu utripa, solarni način ne deluje in
naprava deluje v načinu: ECO, SAMODEJNI in POČITNIŠKI.
Ko je simbol na zaslonu aktiviran, se energija, ki jo proizvaja
solarni sistem, uporablja za gretje vode v rezervoarju preko
solarnega toplotnega izmenjevalnika.
7.5.8 Fotovoltaični način

+

7.5.9 Zunajkonični način

+

ali

+

+

ali

Ko je v namestitvenem meniju aktiviran fotovoltaični način, so
na voljo samo načini ECO - SAMODEJNI - POČITNIŠKI.
Ko simbol
na zaslonu utripa, fotovoltaični način ne deluje in
naprava deluje v načinu: ECO, SAMODEJNI in POČITNIŠKI.
Ko je simbol
na zaslonu aktiviran, se energija, ki jo proizvaja
fotovoltaični sistem, uporablja za gretje vode v rezervoarju.
V izbranem ECO načinu toplotna črpalka deluje, dokler ne
doseže nastavljene vrednosti, grelni element pa je vklopljen,
dokler se ne doseže fotovoltaične vrednosti, ki je bila nastavljena
v namestitvenem meniju.
V nasprotnem primeru, ko je izbran SAMODEJNI način, se
grelni element lahko vklopi tudi preden doseže nastavljeno
vrednost tega načina, če je to potrebno zaradi pogojev.
ali

+

+

Ko je v namestitvenem meniju aktiviran fotovoltaični način, sta
na voljo samo načina ECO - SAMODEJNI.
Ko simbol
na zaslonu utripa, zunajkonični način ne deluje,
naprava pa ostane v stanju pripravljenosti, medtem ko sta
toplotna črpalka in grelni element izklopljena.
Ko je simbol
na zaslonu aktiviran, naprava deluje v načinu
ECO ali SAMODEJNI.
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7.6 Dodatne funkcije
7.6.1 Preprečevanje legionele

Na zaslonu je prikazan simbol

.

Vsaka dva tedna se ob točno določenem času izvede
cikel ogrevanja vode s pomočjo grelnega elementa znotraj
rezervoarja, do temperature, ki uniči legionelo, kar se ohrani za
določeno časovno obdobje.
Če se cikel ob dosegu temperature, ki uniči legionelo, ne izvede
pravilno v roku 10 ur, se ustavi in se ponovno zažene po 2 tednih.
Če do zahteve po funkciji za preprečevanje legionele pride
v izbranem POČITNIŠKEM načinu, se cikel zaščite proti
legioneli izvede nemudoma, ko se naprava ponovno aktivira po
nastavljenih dnevih odsotnosti.
Parametri za preprečevanje legionele

Nastavitev temperature za preprečevanje
legionele (P3)
Trajanje cikla za preprečevanje legionele
(P4)
Čas aktivacije cikla zaščite za
preprečevanje legionele (P29)
7.6.2 Funkcija odmrzovanja

Na zaslonu je prikazan simbol

Razpon

Privzeto

50÷75°C

75°C

0÷90 min

30 min

0÷23 h

23 h

.

Ta oprema ima funkcijo samodejnega odmrzovanja izparilnika,
ki se aktivira v primeru nastanka ustreznih delovnih pogojev
med delovanjem toplotne črpalke.
Odmrzovanje poteka z vbrizgavanjem vročega plina v izparilnik,
s čimer se hitro odmrzne.
Med odmrzovanjem se grelni element, ki je v opremi, izklopi,
razen če je v nastavitvenem meniju določeno drugače
(parameter P6).
Najdaljše delovanje odmrzovanja je 8 minut.
7.6.2.1 Zaščita pred zmrzovanjem

Na zaslonu je prikazan simbol

.

Ta zaščita preprečuje, da bi temperatura vode v rezervoarju
dosegla vrednosti blizu ničle.
Ko je oprema v načinu pripravljenosti, ko je temperatura
vode v rezervoarju 5°C ali manj (parameter se lahko nastavi
v nastavitvah), se aktivira funkcija zaščite pred zmrzovanjem,
ki aktivira grelni element, dokler temperatura ne doseže 12°C
(parameter se lahko nastavi v nastavitvah).
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7.7 Napake/zaščita
Ta oprema ima samodiagnostični sistem, ki pokriva nekatere možne napake oz. zaščite pred nepravilnimi pogoji delovanja preko:
odkrivanja, signaliziranja in prilagajanja postopka v sili, dokler napaka ni odpravljena.
Napaka/zaščita

Koda napake

Napaka spodnje sonde rezervoarja

P01

Napaka zgornje sonde rezervoarja

P02

Napaka sonde za odmrzovanje

P03

Napaka sonde vhodnega zraka

P04

Napaka vhodne sonde izparilnika

P05

Napaka izhodne sonde izparilnika

P06

Napaka sonde za pretok kompresorja

P07

Napaka sonde solarnega kolektorja

P08

Zaščita pred visokim tlakom

E01

Alarm solarnega/recirkulacijskega krogotoka
Temperatura ni primerna za alarm delovanja toplotne črpalke
(Z aktiviranim alarmom se voda segreva samo z grelnim elementom)
Ni komunikacije (z aktiviranim alarmom oprema ne deluje)

E02

Napaka elektronskega ventilatorja

Indikacija na zaslonu

+ P01
+ P02
+ P03
+ P04
+ P05
+ P06
+ P07
+ P08
+ E01
+E02

PA

+PA

E08

+ E08

E03

+ E03

V primeru zgoraj navedenih napak je potrebno poklicati tehnično pomoč proizvajalca in navesti kodo napake na zaslonu.
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8. ZAGON

POZOR!: Preverite, da je oprema povezana
z ozemljitvenim vodnikom.
POZOR!: Preverite, da je napetost enaka tisti, ki
je označena na tablici opreme.
PREVIDNO: Napravo se lahko vključi šele, ko je
napolnjena z vodo.
Za zagon sledite naslednjim navodilom:
• Po namestitvi naprave in vseh povezavah (zračnih,
hidravličnih, električnih, itd.), je napravo potrebno napolniti
z vodo iz domačega vodovodnega omrežja. Za polnjenje
naprave je najprej potrebno odpreti centralno pipo
vodovodnega omrežja in najbližjo pipo s toplo vodo, pri tem
pa je potrebno zagotoviti, da ves zrak postopoma izstopa iz
rezervoarja.
• Ne prekoračite največjega dovoljenega tlaka, ki je naveden
v poglavju "splošni tehnični podatki".
• Preverite varnostne naprave vodovodnega kroga.
• Napravo vklopite v električno omrežje.
• Ob vklopu je kotel v stanju pripravljenosti, zaslon je ugasnjen,
aktivira se gumb za vklop.
• Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, naprava se zažene
v načinu "ECO" (tovarniška nastavitev).
V primeru nenadnega izpada energije se oprema ob ponovni
vzpostavitvi zažene v načinu delovanja, v katerem je bila pred
izpadom.

NB!: "Geslo lahko uporabijo samo usposobljene osebe;
morebitne posledice zaradi nepravilne nastavitve
parametrov nosi kupec. Zato pooblaščeni tehnični center
za pomoč uporabnikom DAIKIN v sklopu standardne
garancije ne pokriva nobenih posegov s strani kupca,
ki bi v času veljavnosti garancije privedli do težav
z delovanjem izdelka zaradi nepravilnih nastavitev
parametrov, ki so zaščiteni z geslom."

Z odklenjenimi gumbi in samo v stanju pripravljenosti
istočasno pritisnite gumba "
" in "+" za 3 sekunde za vstop
v meni urejanja parametra opreme (zaščiteno z geslom: 35).
Na zaslonu sta prikazani dve številki "00". Pritisnite gumb
" ". Številka "0" na levi strani utripa, z gumboma "+" in "-"
izberite prvo številko, vnesite (3) in pritisnite "
" za potrditev.
Nadaljujte na enak način pri drugi številki (5).
Če je geslo pravilno, se prikaže parameter P1. S pritiskom na
gumb "+" se prikaže privzeta vrednost parametra, ki se lahko
spremeni s pritiskom na
, s pomočjo gumbov "+" in "-" pa
je mogoče spremeniti vrednost znotraj dovoljenega obsega
tega parametra. Nato pritisnite
za potrditev in gumb "+" za
nadaljevanje z drugimi parametri.
Po spremembi želenih parametrov pritisnite tipko za vklop/
izklop za potrditev in izhod.
Oprema se vrne v stanje pripravljenosti.

8.1 Poizvedovanje, urejanje parametrov delovanja
Ta oprema ima dva različna menija za preverjanje in urejanje
parametrov delovanja (glejte »8.1.1 Seznam uporabniških
parametrov«).
Ob delovanju opreme si lahko parametre ogledate kadar koli
z odklepom gumbov (glejte »7.1 Vklop/izklop vodnega grelnika
in odklepanje tipk«) in istočasnim pritiskom na gumbe "
"
in "+" za 3 sekunde. Oznaka prvega parametra se na zaslonu
prikaže s črko "A". Pritisk na gumb "+" prikaže njeno vrednost,
s ponovnim pritiskom se prikaže oznaka drugega parametra
"B", in tako dalje.
Premikate se lahko po celotnem seznamu parametrov
z gumboma "+" in "-".
Pritisnite gumb "VKLOP/IZKLOP" za izhod.
Enega ali več parametrov lahko spremenite samo, če je oprema
v stanju pripravljenosti, prav tako se za vstop zahteva geslo.
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8.1.1 Seznam uporabniških parametrov
Parameter Opis

A
B
C
D
E
F
G
H

Spodnja sonda za temperaturo vode
Zgornja sonda za temperaturo vode
Sonda za temperaturo odmrzovanja
Sonda za temperaturo dovodnega zraka
Sonda za temperaturo dovodnega plina izparilnika
Sonda za temperaturo izhodnega plina izparilnika
Sonda za temperaturo izpušnih plinov kompresorja
Sonda za temperaturo solarnega kolektorja (PT1000)

Razpon

I

Korak odpiranja EEV

30÷500

J

P4

Različica strojne programske opreme podaljška
Različica strojne programske opreme
uporabniškega vmesnika
Histereza na spodnji vodni sondi za delovanje
toplotne črpalke
Zamik vklopa električnega grelnika
Nastavitvena točka temperature za
preprečevanje legionele
Trajanje postopka za preprečevanje legionele

P5

Način za odmrzovanje

L
P1
P2
P3

P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
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Privzeto

Beležke

0÷99

Izmerjena vrednost
Ni spremenljivo
Izmerjena vrednost
Ni spremenljivo
Izmerjena vrednost
Ni spremenljivo
Izmerjena vrednost
Ni spremenljivo
Izmerjena vrednost/"0°C" če P33 = 0 Ni spremenljivo (1)
Izmerjena vrednost/"0°C" če P33 = 0 Ni spremenljivo (1)
Izmerjena vrednost/"0°C" če P33 = 0 Ni spremenljivo (1)
Izmerjena vrednost/"0°C" če P16 = 2 Ni spremenljivo (2)
Izmerjena vrednost/P40 vredNi spremenljivo (1)
nost, če P39 = 1
Trenutna vrednost
Ni spremenljivo

0÷99

Trenutna vrednost

Ni spremenljivo

2÷15°C

7°C

Spremenljivo

0÷90 min

6 min

Funkcija je izvzeta

50°C÷75°C

75°C

Spremenljivo

0÷90 min
0 = ustavitev kompresorja
1 = vroči plin
0 = IZKLOP
1 = VKLOP

30 min

Spremenljivo

1

Spremenljivo

-30÷99°C
-30÷99°C
-30÷99°C
-30÷99°C
-30÷99°C
-30÷99°C
0÷125°C
0÷150°C

Uporaba električnega grelnika med
0
odmrzovanjem
Zamik med dvema zaporednima cikloma
30÷90 min
45 min
odmrzovanja
Temperaturni prag za začetek odmrzovanja
-30÷0°C
-2°C
Temperaturni prag za ustavitev odmrzovanja 2÷30°C
3°C
Maksimalno trajanje odmrzovanja
3min÷12min
8 min
Na prikazovalniku se pojavi vrednost sonde za 0 = spodaj
1
temperaturo vode
1 = zgoraj
0 = vedno IZKLOPLJENO
Način uporabe zunanje črpalke
1 = recirkulacija tople vode
1
2 = termalni solarni sistem
0 = s toplotno črpalko
Način delovanja recirkulacijske črpalke tople vode
0
1 = vedno VKLOPLJENO
0 = EC
Vrsta vpihovalnika izparilnika
1 = AC
0
(EC; AC; AC z dvojno hitrostjo)
2 = AC z dvojno hitrostjo
Vrsta varnostnega stikala pretoka za toplo vodo 0 = NC
0
/ solar
1 = NO
0 = trajno deaktivirano
1 = delovanje z DIG1
Integracija solarnega načina
0
2 = neposredni nadzor termalnega
solarnega sistema
Zamik začetka delovanja toplotne črpalke po
10÷60min
20 min
odprtju DIG1
Vrednost spodnje sonde za temperaturo vode
za ustavitev toplotne črpalke pri integraciji
20÷60°C
40°C
solarnega načina = 1 (delovanje z DIG1)

Spremenljivo
Spremenljivo
Spremenljivo
Spremenljivo
Spremenljivo
Spremenljivo
Spremenljivo
Spremenljivo
Spremenljivo
Spremenljivo
Spremenljivo (2)
Spremenljivo (2)
Spremenljivo (2)
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Parameter Opis

Razpon

Privzeto

Beležke

P19

5÷20°C

10°C

Spremenljivo (2)

100÷150°C

140°C

Spremenljivo (2)

30÷70°C

62°C

Spremenljivo

30÷80°C

75°C

Spremenljivo

0

Spremenljivo

0

Spremenljivo

-25÷25°C

0°C

Spremenljivo

-25÷25°C

0°C

Spremenljivo

-25÷25°C

0°C

Spremenljivo

-25÷25°C

0°C

Spremenljivo

0÷23 ur

23 ur

Spremenljivo

2÷20°C

7°C

Spremenljivo

10÷80 min

30 min

Spremenljivo

0÷20°C

4°C

Spremenljivo

0 = trajno deaktivirano
1 = aktivirano

0

Spremenljivo (1)

20÷90 s

30 s

Spremenljivo (1)

-8÷15°C

4°C

Spremenljivo (1)

60÷110°C

88°C

Spremenljivo (1)

5÷50

15

Spremenljivo (1)

3~45

9

Spremenljivo (1)

0= samodejno
1 = ročno

0

Spremenljivo (1)

5÷50

25

Spremenljivo (1)

-10÷10°C
-10÷10°C
-10÷10°C
-10÷10

-1
0
0
2

Spremenljivo (1)
Spremenljivo (1)
Spremenljivo (1)
Spremenljivo (1)

P20

P21
P22

Histereza na spodnji sondi za vodo za zagon
črpalke pri integraciji solarnega načina = 2
(neposredni nadzor termalnega solarnega sistema)
Temperaturni prag za solarni odvodni ventil/
dvig pokrova solarnega kolektorja v integraciji
solarnega načina = 2 (neposredni nadzor
termalnega solarnega sistema)
Vrednost spodnje sonde za temperaturo vode
za ustavitev toplotne črpalke pri integraciji
fotovoltaičnega načina
Vrednost zgornje sonde za temperaturo vode
za ustavitev električnega grelnika pri integraciji
fotovoltaičnega načina

P23

Integracija fotovoltaičnega načina

P24

Način zunajkoničnega delovanja

P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44

Vrednost zamika pri zgornji sondi za
temperaturo vode
Vrednost zamika pri spodnji sondi za
temperaturo vode
Vrednost zamika pri sondi za temperaturo
dovodnega zraka
Vrednost zamika pri sondi za temperaturo
odmrzovanja
Začetna ura za preprečevanje legionele
Histereza na zgornji vodni sondi za delovanje
električnega grelnika
Čas delovanja toplotne črpalke v SAMODEJNEM
načinu za izračun hitrosti segrevanja
Temperaturni prag za uporabo električnega
grelnika v SAMODEJNEM načinu
Nadzor elektronskega ekspanzijskega ventila
(EEV)
Izračun časa pregrevanja za EEV avtomatski
nadzorni način
Nastavitvena točka pregrevanja za EEV
avtomatski nadzorni način
Nastavitvena točka ne-pregrevanja za EEV
avtomatski nadzorni način
EEV koračno odpiranje v načinu odmrzovanja (x10)
Minimalno EEV koračno odpiranje s
samodejnim nadzornim načinom (x10)
EEV nadzorni način
Začetno EEV koračno odpiranje s samodejnim
nadzornim načinom/EEV koračno odpiranje z
ročnim nadzornim načinom (x10)
AKP1 temperaturni prag za povečanje EEV KP1
AKP2 temperaturni prag za povečanje EEV KP2
AKP3 temperaturni prag za povečanje EEV KP3
Povečanje EEV KP1

0 = trajno deaktivirano
1 = aktivirano
0 = trajno deaktivirano
1 = aktivirano z ECO
2 = aktivirano z AUTO
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Parameter Opis

P45
P46

Razpon

Povečanje EEV KP2
-10÷10
Povečanje EEV KP3
-10÷10
Najvišja dovoljena vhodna temperatura za
38÷43°C
delovanje toplotne črpalke
Najnižja dovoljena vhodna temperatura za
-10÷10°C
delovanje toplotne črpalke
Prag vhodne temperature za izparilnik EC
10÷40°C
ali AC z dvojno hitrostjo vpihovalnika
Nastavitvena točka spodnje vode prozi zmrzovanju 0÷15°C
Nastavitvena točka višje hitrosti vpihovalnika
60÷100%
na izparilniku EC
Nastavitvena točka nižje hitrosti vpihovalnika
10÷60%
na izparilniku EC

P47
P48
P49
P50
P51
P52

Privzeto

Beležke

43°C

Spremenljivo

-7°C

Spremenljivo

25°C

Spremenljivo

12°C

Spremenljivo

65%

Spremenljivo

40%

Spremenljivo

2
1

Spremenljivo (1)
Spremenljivo (1)

(1) = NI UPORABNO PRI TEJ NAPRAVI
(2) = SAMO ZA MODELE "EKHHE200PCV3, EKHHE260PCV3"
9. ODPRAVLJANJE TEŽAV

POZOR: Naprave ne popravljajte sami.
Spodnje točke so namenjene samo usposobljenemu osebju.
Napaka

Oprema se ne vklopi

Priporočeno dejanje

•
•
•
•
•

Voda se ne segreva v toplotni črpalki v načinih
•
ECO in SAMODEJNI
Toplotna črpalka se nikoli ne ustavi

•
•

Voda se ne segreva preko integriranega
grelnega elementa v SAMODEJNEM načinu
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•
•
•

Preverite, če je vzpostavljeno napajanje.
Prekinite povezavo do opreme in jo ponovno vzpostavite čez nekaj minut.
Preverite električni kabel znotraj izdelka.
Preverite, če je varovalka na podaljšku nepoškodovana. Če ni, jo zamenjajte s 5 A
varovalko vrste IEC-60127-2/II.
Ugasnite opremo, nato jo ponovno prižgite po nekaj urah.
Izklopite opremo, odstranite nekaj vode iz rezervoarja (pribl. 50%), nato ponovno
napolnite in prižgite opremo v ECO načinu.
Pustite toplo vodo v izdelku in čez nekaj ur preverite, če segrevanje preko toplotne
črpalke deluje pozitivno.
Ugasnite opremo in preverite varnostni termostat grelnega elementa v opremi in po
potrebi ponastavite. Nato prižgite opremo v SAMODEJNEM načinu.
Izklopite opremo, odstranite nekaj vode iz rezervoarja (pribl. 50%), nato ponovno
napolnite in prižgite opremo v SAMODEJNEM načinu.
Vstopite v namestitveni meni in povečajte vrednost parametra P32, npr. na 7°C.
Preverite, da varnostni termostat grelnega elementa ni posredoval (glejte 9.2)

Priročnik za uporabnike, namestitev in vzdrževanje

9.1 Zamenjava varovalke podaljška
Sledite spodnjim navodilom (namenjeno samo za usposobljene
tehnike):
• Izklopite napajanje opreme.
• Odstranite zgornji pokrov opreme in nato pokrov podaljška.
• Odstranite pokrov varovalke, nato varovalko, pri tem
uporabite primeren izvijač.
• Namestite novo 5 A varovalko tipa IEC-60127-2/II (T5AL250V)
in ponovno namestite zaščitni pokrov.
• Ponovno sestavite vso plastiko in pred aktivacijo preverite,
da je oprema pravilno nameščena.

• Ponovno namestite prej odstranjen zgornji pokrov.

sl.29- Odstranitev zgornjega pokrova

sl.28

9.2 Ponastavitev varnostnega termostata grelnega elementa
Ta oprema vsebuje varnostni termostat, ki ga je moč ročno
ponastaviti in je povezan z grelnim elementom, potopljenim
v vodo, ki prekine napajanje v primeru previsoke temperature
v rezervoarju.
Po potrebi sledite spodnjim navodilom za ponastavitev
termostata (namenjeno za usposobljene tehnike):
• Izklopite izdelek.
• Odstranite morebitne zračne kanale.
• Odstranite zgornji pokrov tako, da najprej odstranite vijake
(sl.29).
• Odstranite sprednjo ploščo in ročno ponastavite varnostni
termostat (sl.30). V primeru intervencije se osrednja varovalka
termostata izloči za pribl. 2 mm.
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sl.30- Odstranitev sprednje plošče
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POZOR!: Intervencijo varnostnega termostata
lahko povzroči napaka nadzorne plošče ali ko v
rezervoarju ni vode.
POZOR!: Popravilo delov z varnostno funkcijo
kompromitira varno delovanje opreme. Okvarjene
dele zamenjajte samo z originalnimi deli.
NB!: Intervencija termostata izključuje delovanje grelnega
elementa, ne pa sistema toplotne črpalke v sklopu
dovoljenih omejitev delovanja.

POZOR! Če operater ne more odpraviti težave,
ugasnite opremo in pokličite tehnično pomoč ter
sporočite model izdelka, ki ste ga kupili.
10. VZDRŽEVANJE

POZOR!: Vsa popravila opreme lahko izvaja
samo usposobljeno osebje. Neustrezna
popravila lahko uporabnika resno ogrozijo.
Če vaša oprema zahteva popravilo, pokličite
servisni center.
POZOR!: Preden se lotite vzdrževanja, preverite,
da oprema ni napajana in da napajanja ni mogoče
nenamerno vzpostaviti. Zato pred vsakim
vzdrževanjem ali čiščenjem izklopite napajanje.
10.1 Preverjanje/zamenjava žrtvene anode
Magnezijeva (Mg) anoda, tudi tako imenovana "žrtvena" anoda,
preprečuje vrtinčnim tokovom, ki se generirajo znotraj kotla, da
bi sprožili postopek korozije površja.
Magnezij je pravzaprav šibko napeta kovina v primerjavi
z materialom, s katerim je prekrita notranjost kotla, zato privlači
prve negativne naboje, ki se oblikujejo pri segrevanju vode,
s čimer se sami porabijo. Anoda se zato "žrtvuje" tako, da
razpade sama namesto rezervoarja. Kotel ima dve anodi, ena
je na spodnjem delu rezervoarja, druga pa na zgornjem delu
(področje je bolj podvrženo koroziji).
Integriteto Mg anod je potrebno preveriti vsaj enkrat na dve
leti (priporočljivo je enkrat na leto). Dejanje mora izvesti
usposobljeno osebje.
Pred preverjanjem:
• Zaprite dovod mrzle vode.
• Nadaljujte z izpraznjevanjem kotla (glejte pogl. »10.2 Praznjenje
kotla«).
• Odvijte zgornjo anodo in preverite korozijo; če je korozija
prisotna na več kot 2/3 površine anode, jo zamenjajte.
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sl.31

Anode imajo posebno tesnilno zaščito, ki preprečuje uhajanje
vode; priporočljivo je uporabiti anaerobno tesnilo, ki se lahko
uporablja pri ogrevalnih in vodovodnih sistemih. Tesnila je
potrebno zamenjati z novimi, ko se jih preverja in pri zamenjavi
anode.
10.2 Praznjenje kotla
Če ga ne uporabljate in še posebej pri nizkih temperaturah je
priporočljivo, da izpraznite vodo iz kotla.
Pri zadevni opremi preprosto izklopite povezavo z vodo (glejte
pogl. »6.5 Hidravlični priključki«). Alternativno, ko montirate
sistem, je priporočljivo namestiti drenažni nastavek na cev.
NB!: Pri nizkih temperaturah izpraznite sistem, da
preprečite zmrzovanje.
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11. ODSTRANJEVANJE

Po koncu uporabe je toplotno črpalko potrebno odstraniti
v skladu z veljavnimi predpisi.
POZOR!: Ta oprema vsebuje fluorirane
toplogredne pline, ki so zajeti v Kjotskem
protokolu. Vzdrževanje in odstranjevanje naj
opravlja samo usposobljeno osebje.
INFORMACIJE ZA UPORABNIKE
Glede na Direktivo 2011/65/EU in 2012/19/EU
o omejevanju uporabe nevarnih snovi v električni in
elektronski opremi, kot tudi o ravnanju z odpadki.
Prečrtan simbol koša na opremi oz. embalaži
pomeni, da je izdelek po koncu dobe koristnosti
potrebno odstraniti ločeno od drugih odpadkov.

Zato mora uporabnik opremo odpeljati v ustrezni center
recikliranja za električno in elektronsko opremo po koncu dobe
koristnosti oz. jo vrniti trgovcu ob nakupu nove, enakovredne
opreme na osnovi eno za eno.
Ustrezno ločeno zbiranje odpadkov za naknadno pošiljanje
razgradljive opreme za namen okolju primernega recikliranja,
obravnave in/ali odlaganja pomaga pri preprečevanju negativnih
posledic na okolje in zdravje ter podpira ponovno uporabo in/ali
reciklažo materialov, ki so v opremi.
Uporabnikovo nepooblaščeno odlaganje izdelka lahko privede
do administrativnih sankcij glede na veljavno zakonodajo.
Osnovni materiali, ki sestavljajo zadevno opremo, so:
• jeklo
• baker
• magnezij
• aluminij
• plastika
• poliuretan

12. TEHNIČNI SEZNAM
Opisi

u.m. EKHHE200PCV3 EKHHE260PCV3 EKHHE200CV3 EKHHE260CV3

Uradni profil obremenitve

L

XL

L

XL

Razred energijske učinkovitosti za gretje vode pri povprečnih vremenskih pogojih

A+

A+

A+

A+

%

135

139

135

139

kWh

758

1203

758

1203

Temperaturne nastavitve termostata grelnika vode

°C

55

55

55

55

Notranja raven zvočne moči Lwa v dB

dB

50

50

50

50

NE

NE

NE

NE

Energetska učinkovitost gretja vode v % pri povprečnih vremenskih pogojih
Letna poraba energije v kWh v smislu končne energije pri povprečnih
vremenskih pogojih

Grelnik vode lahko deluje samo v zunajkoničnih urah
Morebitni specifični previdnostni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati v času
sestavljanja, montaže ali vzdrževanja grelnika vode

Glejte priročnik

Energetska učinkovitost gretja vode v % pri najhladnejših vremenskih pogojih

%

105

100

105

100

Energetska učinkovitost gretja vode v % pri najbolj vročih vremenskih pogojih

%

147

148

147

148

kWh

979

1672

979

1672

kWh

698

1132

698

1132

dB

49

49

49

49

Letna poraba energije v kWh v smislu končne energije pri najhladnejših
vremenskih pogojih
Letna poraba energije v kWh v smislu končne energije pri najbolj vročih
vremenskih pogojih
Zunanja raven zvočne moči Lwa v dB
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