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Introducere

Informaţii generale

Vă mulţumim că aţi cumpărat această trusă solară
AD EKSOLHWAV1.

Trusa solară AD trebuie instalată de o persoană
competentă şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual.

Trusa solară urmează să fie racordată la rezervorul de apă menajeră
caldă AD EKHW*.

Trusa solară vă va da posibilitatea de a încălzi apa menajeră cu
ajutorul soarelui ori de câte ori soarele este disponibil.

Pentru a obţine maximul de confort şi economie de energie de la
sistemul dvs. de încălzire, aveţi grijă să respectaţi secţiunea
"Configurarea sistemului dvs." la pagina 10 din acest manual.

Obiectul acestui manual

Acest manual de instalare descrie procedurile pentru instalarea şi
exploatarea trusei solare EKSOLHWAV1.

Identificarea modelelor

EKSOLHWAV1
Trusă solară pentru sistem de pompă termică 

aer la apă
Manual de instalare şi

exploatare

CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE
DE INSTALARE.

VĂ RUGĂM SĂ LĂSAŢI ACEST MANUAL ÎMPREUNĂ CU
TRUSA SOLARĂ EKSOLHW DUPĂ INSTALARE.

INSTALAREA SAU CONECTAREA NECORESPUNZĂ-
TOARE A ECHIPAMENTULUI SAU ACCESORIILOR
POATE CAUZA ELECTROCUTARE, SCURTCIRCUIT,
SCĂPĂRI, INCENDIU SAU ALTE DETERIORĂRI ALE
ECHIPAMENTULUI. ASIGURAŢI-VĂ CĂ FOLOSIŢI DOAR
ACCESORII FABRICATE DE DAIKIN, CONCEPUTE ÎN
MOD SPECIFIC UTILIZĂRII CU ECHIPAMENTUL ŞI
INSTALAŢI-LE CU UN PROFESIONIST.

DACĂ NU SUNTEŢI SIGUR DE PROCEDEELE DE
INSTALARE SAU UTILIZARE, LUAŢI ÎNTOTDEAUNA
LEGĂTURA CU DISTRIBUITORUL DVS. DAIKIN
PENTRU CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII.

UNITATEA DESCRISĂ ÎN ACEST MANUAL ESTE
CONCEPUTĂ NUMAI PENTRU INSTALARE ÎN
INTERIOR ŞI PENTRU TEMPERATURI ALE MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR ÎN DOMENIUL 0°C~35°C.

EK SOL HW A V1

V1 = 1P/230 V/50 Hz

Seria 

Apă menajeră caldă

Trusă solară

Set european
EKSOLHWAV1
Trusă solară pentru sistem de pompă termică aer la apă
4PW41598-2B

Manual de instalare şi exploatare

1



                                  
Configuraţia generală şi exploatarea 
sistemului

Configuraţia generală a sistemului

Trusa solară este concepută să transfere căldura de la panourile
solare la schimbătorul de căldură al rezervorului de apă menajeră
caldă EKHW* şi urmează să fie instalată în sistemul
AD aşa cum este prezentat în schema de mai jos.

Panourile solare (1) captează căldura soarelui. Când temperatura
soluţiei de glicol în panoul solar devine mai mare decât cea a apei din
rezervorul de apă menajeră caldă, pompa staţiei solare de pompare
(2) şi pompa trusei solare (3) încep să funcţioneze pentru a transfera
căldura la schimbătorul de căldură al rezervorului de apă menajeră
caldă, exceptând cazul în care se acordă prioritate pompei termice.
Consultaţi "Instrucţiuni de exploatare" la pagina 10 (subcapitolul:
Configurarea sistemului dvs.).

Cerinţe şi recomandări privind panourile solare şi staţia 
solară de pompare procurate la faţa locului

Panoul solar

Selecţia corespunzătoare urmează să fie făcută de furnizorul de
panouri solare, în conformitate cu reglementările locale.

Staţia solară de pompare

Staţia solară de pompare va îndeplini următoarele cerinţe:

Legătura electrică

Staţia solară de pompare va avea un contact auxiliar care se închide
când este acţionat contactul pentru pompa staţiei solare de pompare.

Acest contact va furniza 230 V la intrarea unităţii interioare, şi va
împiedica încălzirea apei menajere de către pompa termică şi/sau
încălzitorul auxiliar în timp ce funcţionează încălzirea solară.

Pentru exemple de cablaj, consultaţi următoarele desene.

Exemplul 1

Exemplul 2

1 Panouri solare (procurare la faţa locului)

2 Staţie solară de pompare (procurare la faţa locului)

3 Trusă solară

4 Senzorul de temperatură pentru apa menajeră caldă al staţiei 
solare de pompare (procurare la faţa locului)

5 Senzorul de temperatură pentru apa menajeră caldă al unităţii 
interioare

6 Senzorul de temperatură al panoului solar (procurare la faţa 
locului)

7 Ventil electromagnetic cu 2 căi (numai pentru Marea Britanie)
Obligatoriu pentru conformarea cu reglementarea G3 pentru 
clădiri din Marea Britanie. Consultaţi setul EKUHW*.

8 Clapetă de reţinere (de inclus în staţia solară de pompare sau de 
instalat în tubulatura de legătură)

Sistemul de încălzire.
Consultaţi manualul de instalare al unităţii interioare.

M

1

2
3

4

5
6

8

7

Cablajul de legătură

Staţie solară de pompare

Placa cu circuite imprimate a unităţii interioare: A4P

Cablajul de legătură

Staţie solară de pompare

Placa cu circuite imprimate a unităţii interioare: A4P

Dacă staţia de pompare are o pompă cu turaţie controlată,
aveţi grijă să dezactivaţi această funcţie astfel încât placa
cu circuite imprimate a unităţii interioare să primească tot
timpul 230 V.

YC Y1 Y2 Y3 Y4

Indoor PCB: A4P

L N R1 N

P

230 V

Solar pump station

L N R1N

P

230 V

YC Y1 Y2 Y3 Y4

Solar pump station Indoor PCB: A4P
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Configurări

■ Temperatura maximă a panoului solar

Dacă temperatura panoului solar este peste această valoare,
staţia solară de pompare se va opri sau nu va relua funcţionarea
pompei.

Acest reglaj va avea o valoare fixă egală sau mai mică de
110°C, sau va fi posibilă aducerea acestei valori la 110°C sau
mai puţin.

Consultaţi de asemenea eticheta de avertizare ce atrage
privirea, care a fost scoasă la dezambalarea manualului de
instalare.

Limitarea temperaturii maxime a panoului solar la 110°C poate
afecta, totuşi, eficienţa panoului solar.
Dar pe de altă parte:

■ întrucât pentru fiabilitatea pompei din staţia solară de
pompare este important numai ca temperatura de retur a
apei la pompa solară să fie mai mică de 110°C;

■ şi în cazul în care limita de 110°C pentru temperatura de
retur a apei la pompa solară poate fi asigurată prin alte
mijloace decât limitarea "temperaturii maxime a panoului
solar";

atunci valoarea "temperaturii maxime a panoului solar" poate fi
fixată la o valoare superioară.

Vă rugăm să luaţi legătura cu distribuitorul local de panouri
solare.

■ CUPLAT/DECUPLAT/AUTO

Dacă staţia solară de pompare are o funcţie
CUPLAT/DECUPLAT/AUTO, aveţi grijă să o puneţi pe funcţia
AUTO. Aceasta înseamnă că pompa va porni automat când
temperatura panoului solar creşte suficient de mult peste
temperatura rezervorului de apă menajeră caldă şi se va opri
automat când diferenţa dintre temperatura panoului solar şi cea
a rezervorului de apă menajeră caldă devine prea mică.

■ Temperatura maximă a rezervorului

Când temperatura maximă a rezervorului de apă menajeră
caldă este atinsă, staţia solară de pompare va opri funcţionarea
pompei.

■ Pentru rezervorul de apă menajeră caldă EKHWS
Nu ridicaţi această valoare peste 80°C pentru a evita
supraîncălzirea rezervorului de apă menajeră caldă şi
activarea dispozitivului de protecţie termică a încălzitorului
auxiliar din rezervorul de apă menajeră caldă.

■ Pentru rezervorul de apă menajeră caldă EKHWSU
Nu ridicaţi această valoare peste 70°C. Limitarea la 70°C
este pentru conformarea cu reglementările pentru clădiri din
Marea Britanie care impun ca termostatele rezervorului de
apă menajeră caldă să acţioneze suplimentar şi ca protecţie
faţă de supraîncălzire.

■ Pentru rezervorul de apă menajeră caldă EKHWE
Nu ridicaţi această valoare peste 75°C.

Unele staţii solare de pompare oferă posibilitatea de a descărca
totuşi căldură în rezervorul de apă menajeră caldă, chiar când
temperatura maximă în rezervorul de apă menajeră caldă a fost
deja atinsă. Aceasta pentru a reduce temperatura panoului solar
prin circularea lichidului panoului solar şi pentru a transfera
căldura la rezervorul de apă menajeră caldă.

Dacă această funcţie este prezentă, ea trebuie dezactivată
pentru a evita întreruperea termică a funcţionării rezervorului.

■ Diferenţa minimă de temperatură dintre rezervorul de apă
menajeră caldă şi panoul solar înainte de pornirea pompei

Această diferenţă minimă de temperatură va fi fixată egală cu
sau mai mare de 10°C.

■ Reglajul anti-îngheţ

Unele staţii solare de pompare au o funcţie anti-îngheţ. Dacă
temperatura panoului solar devine prea joasă, aceste staţii
solare de pompare vor recircula lichidul solar astfel încât să
extragă căldură din rezervor şi să se evite îngheţarea lichidului
solar.

Aveţi grijă să dezactivaţi această funcţie.

Racordul hidraulic

Asiguraţi-vă că staţia solară de pompare are clapete de reţinere
pentru a evita efectul de termosifonare (migrarea apei calde spre
zone reci). Dacă staţia solară de pompare nu are racorduri hidraulice
incluse, instalaţi-le în tubulatura de legătură aşa cum este prezentat
în "Configuraţia generală a sistemului" la pagina 2.

Fixarea acestei valori la un nivel superior poate
defecta pompa staţiei solare de pompare.

NOTĂ Puteţi de asemenea schimba valoarea de referinţă a
temperaturii apei menajere calde pe regulatorul unităţii
interioare. Pentru detalii consultaţi manualul de
exploatare al unităţii interioare. Această temperatură
este sesizată de senzorul de temperatură pentru apa
menajeră caldă al unităţii interioare, situat în suportul
termistorului superior al rezervorului de apă menajeră
caldă. Din raţiuni de economisire a energiei, se
recomandă fixarea acestei temperaturi la o valoare cât
mai joasă fără a compromite furnizarea apei calde
necesare.
Este de preferat ca acest reglaj să fie mai jos decât
reglajul temperaturii maxime a rezervorului de pe
controlerul staţiei solare de pompare.

Temperatura maximă ce poate fi fixată în regulatorul
staţiei solare de pompare este sesizată de senzorul de
temperatură pentru apa menajeră caldă a staţiei solare
de pompare, situat în suportul termistorului inferior al
rezervorului de apă menajeră caldă.

Consultaţi de asemenea "Instrucţiuni de exploatare" la
pagina 10 (subcapitolul: Configurarea sistemului dvs.).

Asiguraţi-vă că concentraţia glicolului în panoul solar
este suficient de mare pentru a evita în permanenţă
îngheţul.
EKSOLHWAV1
Trusă solară pentru sistem de pompă termică aer la apă
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Accesorii

Accesorii furnizate cu trusa solară

Vedere generală a trusei solare

Componente principale

Funcţii de siguranţă

Întreruperea termică

Trusa solară este conectată electric la siguranţa de întrerupere
termică a rezervorului de apă menajeră caldă. (consultaţi "Cablajul
de legătură" la pagina 6).

Când siguranţa de întrerupere termică a apei menajere calde se
declanşează, alimentarea de la reţea a pompei trusei solare este
întreruptă astfel încât nu se mai poate transfera căldură solară la
rezervorul de apă menajeră caldă.

Termostate ale rezervorului de apă menajeră caldă (numai
pentru Marea Britanie)

Dacă temperatura rezervorului de apă menajeră caldă creşte prea
mult, termostatul va opri pompa staţiei solare de pompare (73°C) şi
va închide ventilul electromagnetic cu 2 căi (79°C).

Instalarea trusei solare

Alegerea unui loc de instalare

■ Trusa solară va fi instalată într-un spaţiu interior ferit de îngheţ,
racordat la rezervorul de apă menajeră caldă.

■ Asiguraţi-vă că este disponibil un spaţiu pentru întreţinere aşa
cum este indicat în desenul de mai jos.

■ Spaţiul din jurul unităţii trebuie să permită circulaţia suficientă a
aerului.

■ Se va avea grijă ca în cazul unei scăpări, apa scursă să nu
cauzeze pagube sau situaţii periculoase.

■ Nu instalaţi sau exploataţi unitatea în încăperile menţionate mai
jos:
- Unde există gaze corosive, precum cele sulfuroase: 

tubulatura şi lipiturile din cupru se pot coroda.
- Unde se folosesc lichide volatile şi inflamabile precum diluant 

sau benzină.
- Unde există maşini care generează unde electromagnetice: 

sistemul de comandă poate funcţiona defectuos.
- Unde aerul conţine cantităţi ridicate de sare, precum în 

apropierea mării şi unde tensiunea fluctuează mult (de 
exemplu, în fabrici). Această condiţie se aplică şi vehiculelor 
sau ambarcaţiunilor.

C
an

tit
at

e

Accesorii necesare pentru instalarea trusei 
solare pentru fiecare tip de rezervor de apă 
menajeră caldă

EKHWS EKHWSU EKHWE

150 200 300 150 200 300 150 200 300

1 Priză termistor 1/2" 
BSP bărbătesc 
(diametru interior 6,1)

1 1 1 1 1 1 1 — — —

2 Conductă de legătură 
BSP 3/4" 
bărbătesc x BSP 3/4" 
bărbătesc

1 1 1 1 — — — 1 1 1

3 Garnitură 7 6 7 7 7 6 6 6 7 7

4 Adaptor BSP 3/4" 
femeiesc O BSP 3/4" 
bărbătesc

1 — 1 1 — — — — 1 1

5 Adaptor BSP 3/4" 
bărbătesc x BSP 3/4" 
bărbătesc

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

6 Niplu PG şi piuliţă 2 2 2 2 2 2 2 — — —

7 Manual de instalare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Cartelă de adrese 
solară/alarmă de la 
distanţă EKRP1HB

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Ansamblul 
contactorului solar 
K7M

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Şurub de fixare a 
contactorului

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1x 5x1x1x 7x 2x 1x 1x 1x 2x
1 3 654 72 8 9 10

10

10

8

7a

6

4

5

3

1

2

7b9 9

1 Pompa de recirculare a trusei solare

2 Schimbător de căldură

3 Racord de admisie de la staţia solară de pompare

4 Racord de retur la staţia solară de pompare

5 Racord de admisie de la unitatea interioară

6 Racord de retur la unitatea interioară

7a Racord de retur la schimbătorul de căldură al rezervorului de apă 
menajeră caldă de 200/300 l 

7b Racord de retur la schimbătorul de căldură al rezervorului de apă 
menajeră caldă de 150 l

8 Racord de admisie de la schimbătorul de căldură al rezervorului 
de apă menajeră caldă 

9 Carcasa EPP

10 Clapete de reţinere
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Dimensiuni şi spaţiu pentru întreţinere

Dimensiunile de mai jos ale spaţiului pentru întreţinere se referă
numai la cerinţele pentru instalarea trusei solare.
Pentru dimensiunile spaţiului de întreţinere a rezervorului de apă
menajeră caldă, consultaţi manualul de instalare al rezervorului de
apă menajeră caldă.

Instrucţiuni de instalare

■ Aveţi grijă ca întreaga tubulatură spre trusa solară să fie izolată.

■ Aveţi grijă ca întreaga tubulatură spre trusa solară să fie
sprijinită suficient astfel încât trusa solară să nu fie supusă unor
solicitări mecanice.

■ Asiguraţi-vă ca tubulatură care vine din exterior la trusa solară
să fie trecută prin perete sub un unghi şi orificiul din perete să fie
apoi etanşat suficient, pentru a nu permite pătrunderea apei.

■ Asiguraţi-vă ca tubulatura să fie ferită de murdărire în timpul
instalării. Murdăria din tubulatură poate înfunda schimbătorul de
căldură al panoului solar, reducându-i performanţa.

Instalarea trusei solare

■ La livrare, ambalajul trebuie verificat şi orice deteriorare trebuie
raportată imediat serviciului de reclamaţii al transportatorului.

■ Verificaţi ca toate accesoriile unităţii să fie incluse. Consultaţi
"Accesorii furnizate cu trusa solară" la pagina 4.

■ Aduceţi unitatea cât mai aproape de locul final de instalare în
ambalajul original pentru a preveni deteriorarea în timpul
transportului.

Procedura

Consultaţi desenele de instalare. Numerele de pe desene se referă
la etapele descrise mai jos.

1 Plasaţi rezervorul de apă menajeră caldă într-o poziţie adecvată
pentru a facilita instalarea trusei solare. Este prin urmare
recomandat în primul să citiţi întregul procedeu de instalare.
Consultaţi instrucţiunile de instalare din manualul de instalare al
rezervorului de apă menajeră caldă.

2 Instalarea prizelor de termistor

■ EKHWS(U) 
Instalaţi priza termistorului în orificiul termistorului pentru
senzorul de temperatură a apei menajere calde din staţia
solară de pompare. (Consultaţi "Accesorii furnizate cu trusa
solară" la pagina 4, partea 1).

■ EKHWE

3 Consultaţi sub-etapa corespunzătoare, în funcţie de capacitatea
rezervorului dvs. Pentru Marea Britanie, consultaţi 3.3.

■ EKHW*200/300*:

3.1 Instalaţi adaptorul BSP 3/4" femeiesc x BSP 3/4" bărbătesc
în racordul de admisie al rezervorului de apă menajeră
caldă. Consultaţi "Accesorii furnizate cu trusa solară" la
pagina 4, partea 4.

3.2 Instalaţi conducta de legătură BSP 3/4" bărbătesc x BSP
3/4" bărbătesc şi garnitura în racordul de admisie al
rezervorului de apă menajeră caldă. Consultaţi "Accesorii
furnizate cu trusa solară" la pagina 4, partea 2 şi 3.

■ EKHW*150*: Instalaţi conducta de legătură BSP 3/4"
bărbătesc x BSP 3/4" bărbătesc în racordul de admisie al
rezervorului de apă menajeră caldă. Consultaţi "Accesorii
furnizate cu trusa solară" la pagina 4, partea 2.

NOTĂ Pentru instalarea trusei solare la rezervorul de apă
menajeră caldă EKHWSU150* (numai Marea
Britanie), trusa solară nu se va instala complet strânsă
pe rezervor.

A B A B

EKHWS150*
EKHWS200*
EKHWS300*
EKHWSU200*
EKHWSU300*

980 400 EKHWE150*
EKHWET150*
EKHWE200*

945 400

EKHWE300* 1060 400

EKHWSU150* 1010 430

B
A

97
1

15°

1
2
3

1 Perete

2 Material de etanşare

3 Tubulatură sub un unghi

figura 1 figura 2 figura 3

EKHW*150* EKHWSU150* EKHWSU200*

EKHW*200* EKHWSU300*

EKHW*300*

1

3

4

2
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■ EKHWSU*

3.3 Instalaţi adaptorul BSP 3/4" bărbătesc x BSP 3/4" bărbătesc
(x2) în ventilul electromagnetic cu 2 căi furnizat ca
accesoriu cu trusa EKUHW*. Consultaţi "Accesorii furnizate
cu trusa solară" la pagina 4, partea 5.

3.4 Instalaţi ventilul electromagnetic cu 2 căi în racordul de
admisie al rezervorului de apă menajeră caldă. 
Ventilul trebuie astfel montat încât capul ventilului să fie
deasupra nivelului orizontal al tubulaturii, pentru a preveni
orice pericol în cazul foarte puţin probabil al unei scurgeri.
Ventilul trebuie montat astfel încât capul supapei să fie
îndreptat spre partea din faţă a rezervorului de apă
menajeră caldă cu intrarea cablului pe la fund. Controlaţi
direcţia săgeţii indicatoare a curgerii de pe corpul ventilului
electromagnetic. Nu strângeţi capul supapei în timp ce
faceţi şi strângeţi racordurile.

4 Numai pentru EKHW*150*:

4.1 Deşurubaţi clapa 3/4" bărbătească pe racordul de retur la
schimbătorul de căldură al rezervorului de apă menajeră
caldă de 150 l. Păstraţi garnitura.

4.2 Instalaţi clapa 3/4" bărbătească + garnitura pe racordul de
retur la schimbătorul de căldură al rezervorului de apă
menajeră caldă de 200/300 l.

5 Instalaţi adaptorul BSP 3/4" bărbătesc x BSP 3/4" bărbătesc în
racordul de evacuare al schimbătorului de căldură al
rezervorului de apă menajeră caldă. Consultaţi "Accesorii
furnizate cu trusa solară" la pagina 4, partea 5.

Pentru EKHWSU150* (numai Marea Britanie): Instalaţi o
conductă BSP 3/4" bărbătesc x BSP 3/4" bărbătesc în racordul
de evacuare al schimbătorului de căldură al rezervorului de apă
menajeră caldă (procurare la faţa locului, L = 50 mm).

6 Instalaţi trusa solară şi garniturile (x2) pe racordul de admisie al
schimbătorului de căldură şi pe racordul de evacuare al
schimbătorului de căldură al rezervorului de apă menajeră
caldă. Cuplu 5 N•m. Consultaţi "Accesorii furnizate cu trusa
solară" la pagina 4, partea 3.

7 Instalaţi adaptoarele BSP 3/4" bărbătesc x BSP 3/4" bărbătesc
(x4) la tubulatura de legătură:

■ Racord de admisie de la unitatea interioară
AD.

■ Racord de retur la unitatea interioară AD.

■ Racord admisie de la staţia solară de pompare.

■ Racord retur la staţia solară de pompare.

Consultaţi "Accesorii furnizate cu trusa solară" la pagina 4,
partea 5.

8 Instalaţi trusa solară şi garniturile (x4) la tubulatura de legătură.
Cuplu 5 N•m. Consultaţi "Accesorii furnizate cu trusa solară" la
pagina 4, partea 3.

9 Pentru EKHWSU* (numai Marea Britanie) Decupaţi materialul
EPP din capacul EPP.

10 Montaţi partea stângă a carcasei EPP pe trusa solară.

11 Montaţi capacul EPP pe partea dreaptă a carcasei EPP.

12 Montaţi partea dreaptă a carcasei EPP pe trusa solară.

Aveţi grijă să treceţi cablul pompei prin orificiile din fundul
carcasei EPP.

13 Utilizaţi şuruburi şi şaibe (x2) pentru a fixa carcasa EPP.
Înşurubaţi până la strângere.

Consultaţi capitolul "Exemple tipice de aplicaţii" descris în manualul
de instalare livrat cu unitatea interioară pentru detalii privind
racordarea circuitelor de apă şi ventilul cu 3 căi cu motor.

Încărcarea apei

Încărcaţi apa pe unitatea interioară şi rezervor (consultaţi manualul
de instalare al unităţii interioare şi al rezervorului de apă menajeră
caldă).

Încărcaţi circuitul panoului solar cu o soluţie de glicol.

Cablajul de legătură

Vedere generală

Ilustraţiile de mai jos prezintă cablajul de legătură necesar dintre mai
multe părţi ale instalaţiei. Consultaţi de asemenea schema de
conexiuni, manualul de instalare al unităţii interioare şi al rezervorului
de apă menajeră caldă.

Asiguraţi-vă ca la ieşirea cablului pompei, aceasta să
nu poată veni în contact cu tubulatura de sub pompă.

Nu încurcaţi între ele racordurile de admisie şi de
evacuare.

NOTĂ Pentru instalarea racordurilor adecvate între unitatea
interioară şi trusa solară, este important ca ventilul cu
3 căi să fie instalat corect.

Asiguraţi-vă ca tubulatura de apă racordată la trusa solară
venind de la panoul solar şi unitatea interioară să fie
sprijinită suficient şi să nu tensioneze trusa solară.

Respectaţi instrucţiunile primite de la furnizorul panoului
solar. Aveţi grijă să utilizaţi glicol netoxic.

■ Decuplaţi alimentarea de la reţea înainte de a efectua
orice conexiune.

■ Tot cablajul de legătură şi toate componentele trebuie
instalate de un electrician autorizat şi trebuie să se
conformeze reglementărilor europene şi naţionale
relevante.

■ Cablajul de legătură trebuie executat în conformitate
cu schema de conexiuni şi cu instrucţiunile date mai
jos.

A...I Consultaţi manualul de instalare al unităţii interioare

J Panou solar

K Staţie solară de pompare

L Trusă solară

M Numai pentru EKHWSU: ventil electromagnetic cu 2 căi

T

M
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1 3
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6

7
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Instalarea EKRP1HB în unitatea interioară

Instalaţi placa cu circuite imprimate livrată cu trusa solară în unitatea
interioară.

Consultaţi "Accesorii furnizate cu trusa solară" la pagina 4, partea 8.

1 Deschideţi cutia EKRP1HB.

2 Scoateţi placa cu circuite imprimate şi despachetaţi-o.

3 Deschideţi punga cu accesorii şi luaţi conectorul cu eticheta
X1A.

4 Puneţi acest conector pe placa cu circuite imprimate EKRP1HB
(pe conectorul X1A/CN1).

5 Montaţi tălpile din material plastic din punga cu accesorii pe
placa din spate a cutiei de distribuţie a EKHB interior.

6 Montaţi placa cu circuite imprimate EKRP1HB pe tălpile din
material plastic.

7 Montaţi cablul de control (din punga cu accesorii) între A1P:
X33A (placa principală cu circuite imprimate) şi A4P: X2A/CN2
(placa cu circuite imprimate EKRP1HB).

Articol Descriere
Număr necesar 
de conductori

Curent 
maxim 
de regim

1 ... 9 Consultaţi manualul de instalare al unităţii interioare

10 Cablul senzorului panoului 
solar
(Procurare la faţa locului 
cu staţia solară de 
pompare)

2 —

11 Senzorul de temperatură 
pentru apa menajeră caldă 
al staţiei solare de 
pompare
(Procurare la faţa locului)

2 —

12 Cablul semnalului de 
acţionare de la staţia 
solară de pompare spre 
unitatea interioară
(Procurare la faţa locului)

2 1 A

13 Cablul de alimentare de la 
unitatea interioară la 
rezervor
(Procurare la faţa locului)

EKHWS 2(a)

(a) Secţiunea minimă a cablului: 0,75 mm2

1 A

EKHWE 2(a)

EKHWSU 4(a)

14 Cablul de alimentare de la 
trusa solară la rezervor

2 + GND 1 A

15 Numai pentru EKHWSU.
Cablajul alimentării de la 
reţea de la ventilul 
electromagnetic cu 2 căi la 
rezervor

2 + GND 1 A

1 Placă cu circuite imprimate împachetată (cartelă de adrese 
solară/alarmă de la distanţă)

2 Manual de instalare

3 Pungă cu accesorii

4 Cutia EKRP1HB

3
2

1

3

4

2 1

X2A/CN2

X
1A

/C
N

1

YC
Y1 Y2 Y3 Y4

4a

OPTIONAL

X2M

2120
Q2L3-way valve2-way valve

12114

thermostat

21 3 5 6 7 8 9 10 13 19

thermal
 fuse

14 15 16 17 18
SOLAR PUMP

15a

X2A/CN2

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*
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Instalarea ansamblului contactorului solar K7M în
unitatea interioară

Consultaţi "Accesorii furnizate cu trusa solară" la pagina 4, partea 9.

1 Fixaţi ansamblul contactorului solar K7M deasupra etichetei
K7M din unitatea interioară. Utilizaţi cele 2 şuruburi de fixare a
contactorului, furnizate. Consultaţi "Accesorii furnizate cu trusa
solară" la pagina 4, partea 10.

2 Plasaţi conectorul K7M pe conectorul X14A al plăcii cu circuite
imprimate A1P.

3 Montaţi conductorul K7M cu eticheta X2M/19 pe regleta de
conexiuni X2M în poziţia superioară a bornei 19.

4 Treceţi conductorul K7M cu eticheta X2M/21 întâi sub regleta de
conexiuni X2M, şi apoi montaţi acest conductor pe regleta de
conexiuni X2M în poziţia de jos a bornei 21 (la partea de
conexiune de legătură a regletei de conexiuni X2M).

Conectarea senzorilor de temperatură

1 Montaţi senzorul panoului solar al staţiei solare de pompare în
panoul solar în conformitate cu instrucţiunile staţiei solare de
pompare şi ale furnizorului panoului solar.

2 Montarea senzorului de temperatură pentru apa menajeră caldă
al staţiei solare de pompare

■ EKHWS(U)
Montaţi senzorul de temperatură pentru apa menajeră caldă
al staţiei solare de pompare în suportul inferior pentru
senzorul rezervorului de apă menajeră caldă. 
Introduceţi senzorul cât se poate de adânc în suport şi
utilizaţi pastă termică.

■ EKHWE

Conectarea staţiei solare de pompare la unitatea
interioară

Conectaţi bornele unităţii interioare aşa cum este prezentat în
următoarele figuri la contactul (auxiliar) de pe staţia solară de
pompare.

Exemplul 1

4a

OPTIONAL

X2M

2120
Q2L3-way valve2-way valve

12114

thermostat

21 3 5 6 7 8 9 10 13 19

thermal
 fuse

14 15 16 17 18
SOLAR PUMP

15a

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

X2A/CN2

NOTĂ ■ Senzorul de temperatură pentru apa
menajeră caldă al unităţii interioare este
montat în suportul superior pentru senzorul
rezervorului de apă menajeră caldă.

■ Distanţa dintre cablurile termistorului şi cablul
de alimentare de la reţea trebuie să fie
întotdeauna de cel puţin 5 cm pentru a
preveni interferenţa electromagnetică pe
cablurile termistorului.

Cablajul de legătură

Staţie solară de pompare

Placa cu circuite imprimate a unităţii interioare: A4P

1

3

4

2

YC Y1 Y2 Y3 Y4

Indoor PCB: A4P

L N R1 N

P

230 V

Solar pump station
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Exemplul 2

Conectarea cablului de alimentare de la reţea de la
unitatea interioară la rezervorul de apă menajeră caldă

Conectaţi bornele unităţii interioare la rezervorul de apă menajeră
caldă.

Aveţi grijă să fixaţi cablurile cu soclurile de fixare a cablurilor pentru a
asigura reducerea tensionării.

Conectarea cablului de alimentare de la trusa solară la
rezervor

Consultaţi eticheta cu schema
de conexiuni din cutia de
distribuţie a rezervorului de apă
menajeră caldă.

■ EKHWS(U)

Localizaţi regleta de conexiuni X8M din cutia de distribuţie a
rezervorului de apă menajeră caldă şi efectuaţi conexiunile
necesare:

■ de la X2M din unitatea interioară la regleta de conexiuni
X8M;

■ de la pompa staţiei solare de pompare la regleta de
conexiuni X8M.

■ EKHWE

Localizaţi regleta de conexiuni X10M din cutia de distribuţie a
rezervorului de apă menajeră caldă şi efectuaţi conexiunile
necesare:

■ de la X2M din unitatea interioară la regleta de conexiuni
X10M;

■ de la pompa staţiei solare de pompare la regleta de
conexiuni X10M.

Cablajul de legătură

Staţie solară de pompare

Placa cu circuite imprimate a unităţii interioare: A4P

Dacă staţia de pompare are o pompă cu turaţie
controlată, aveţi grijă să dezactivaţi această funcţie
astfel încât placa cu circuite imprimate a unităţii
interioare să primească tot timpul 230 V.

Aveţi grijă ca:

■ contactul (auxiliar) să se închidă când funcţionează
pompa staţiei solare de pompare;

■ contactul (auxiliar) să se deschidă când se opreşte
pompa staţiei solare de pompare;

■ contactul să furnizeze 230 V conexiunii unităţii
interioare când este închis;

■ cablul de la staţia solară de pompare la unitatea
interioară să fie protejat de o siguranţă în staţia solară
de pompare sau de o siguranţă locală.

L N R1N

P

230 V

YC Y1 Y2 Y3 Y4

Solar pump station Indoor PCB: A4P

■ Aveţi grijă să conectaţi conducta de împământare.

■ EKHWS(U)

Aveţi grijă să asiguraţi eliminarea tensionării cablurilor
prin utilizarea corectă a niplurilor PG şi piuliţelor PG
(de montat pe rezervorul de apă menajeră caldă).
Consultaţi "Accesorii furnizate cu trusa solară" la
pagina 4, partea 6. Poziţiile unde niplurile PG şi
piuliţele PG trebuie înşurubate în rezervorul de apă
menajeră caldă sunt indicate în figurile 1, 2 şi 3 ca
acţiunile 14.

■ EKHWE

2x3x 14
EKHWSU

2x2x

2x2x

14
EKHWS

EKSOLHW

2x2x EKSOLHW

2x1x EKUHW2WB

EKHB EKSOLHW
EKSOLHWAV1
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4PW41598-2B

Manual de instalare şi exploatare

9



Pornirea

Darea în exploatare a sistemului înainte de pornirea
iniţială

În afara verificărilor dinaintea pornirii iniţiale a unităţii interioare
(consultaţi manualul de instalare al unităţii interioare) trebuie să
verificaţi următoarele elemente privind instalarea trusei solare înainte
de cuplarea disjunctorului:

■ Rezervorul de apă menajeră caldă este umplut cu apă.
Consultaţi manualul de instalare al rezervorului de apă
menajeră caldă.

■ Circuitul AD, racordat la trusa solară este
umplut cu apă. Consultaţi manualul de instalare al unităţii
interioare.

■ Circuitul colector solar este umplut cu glicol. Consultaţi manualul
de instalare al circuitului solar.

■ Asiguraţi-vă că trusa solară este fixată corespunzător la
rezervorul de apă menajeră caldă şi că nu există scăpări.

■ Cablajul de legătură şi legarea la pământ

Asiguraţi-vă că pompa trusei solare este conectată la rezervorul
de apă menajeră caldă aşa cum este prezentat în schema de
conexiuni şi cablurile de împământare a pompei au fost
conectate corespunzător. Bornele de împământare trebuie
strânse.

■ Asiguraţi-vă că contactul auxiliar al staţiei solare de pompare
este conectat la unitatea interioară şi că furnizează 230 V intrării
unităţii interioare când este închis.

■ Asiguraţi-vă de conectarea cablului de alimentare de la unitatea
interioară la rezervorul de apă menajeră caldă.

■ Montarea senzorilor

Asiguraţi-vă că senzorul temperaturii panoului solar şi senzorul
temperaturii apei menajere calde din staţia solară de pompare
sunt montaţi corespunzător.

■ Verificaţi ca următoarele reglaje să fie efectuate pe staţia solară
de pompare:

■ Temperatura maximă a panoului solar: ≤110°C

■ Temperatura maximă a rezervorului:
- Pentru rezervorul de apă menajeră caldă EKHWS: 80°C
- Pentru rezervorul de apă menajeră caldă EKHWSU: 70°C
- Pentru rezervorul de apă menajeră caldă EKHWE: 75°C

■ Diferenţa minimă de temperatură dintre rezervorul de apă
menajeră caldă şi panoul solar înainte de punerea în
funcţiune a pompei: ≥10°C

■ Aveţi grijă ca o clapetă de reţinere să fie inclusă în staţia solară
de pompare sau să fie instalată în linia de legătură de la staţia
solară de pompare la trusa solară. Consultaţi de asemenea
configuraţia generală a sistemului (la pagina 2).

Lista de control pentru funcţionarea corespunzătoare

Următoarele aspecte trebuie controlate pentru a asigura funcţionarea
corespunzătoare:

■ Când temperatura panoului solar devine mai mare cu 10°C
decât cea a rezervorului de apă menajeră caldă, pompa staţiei
solare de pompare şi pompa trusei solară încep să
funcţioneze.(1)

■ Când temperatura panoului solar devine mai mică decât cea a
rezervorului de apă menajeră caldă, pompa staţiei solare de
pompare şi pompa trusei solară se opresc.

Instrucţiuni de exploatare

Configurarea sistemului dvs.

Pentru a garanta economii maxime de energie, combinate cu confortul
maxim, este important să vă configuraţi sistemul de o manieră
corespunzătoare.

Din acest motiv, se recomandă insistent să procedaţi după cum
urmează:

Utilizaţi temporizatoarele de program

■ Controlaţi orientarea panoului solar, şi aflaţi în ce perioadă a
zilei intensitatea soarelui se aşteaptă să fie puternică şi slabă.
De exemplu, un panou solar orientat spre est va primi o
intensitate puternică în timpul dimineţii, şi slabă în timpul după
amiezii.

■ Verificaţi-vă consumul tipic obişnuit de apă menajeră caldă. De
ex. duşul de dimineaţa de la orele 7 la 9 a.m. şi din nou seara
începând de la 5 p.m.

■ Fixaţi temporizatorul pentru program la "încălzirea apei
menajere" şi "încălzirea auxiliară" pentru a dezactiva încălzirea
rezervorului de apă menajeră de către unitatea interioară înainte
ca radiaţia solară pe panoul solar să devină intensă.

Pe de altă parte, activaţi "încălzirea apei menajere" şi/sau
"încălzirea auxiliară" cu circa 1 oră înainte de perioada aşteptată
de consum de apă menajeră caldă sau în timpul nopţii. În acest
mod, unitatea interioară şi/sau încălzitorul auxiliar vor încălzi
rezervorul de apă menajeră şi vor garanta apă menajeră caldă
în cazul în care nu a fost soare.

Absenţa acestei clapete cauzează pierderi de căldură
şi poate cauza îngheţarea schimbătorului de căldură
cu şicane.

(1) Dacă nu este activat modul de încălzire a apei menajere, parametrul de prioritate 
solară = 1 şi pompa termică încălzeşte la acel moment rezervorul de apă 
menajeră. 
Consultaţi "Configurarea sistemului dvs." la pagina 10 pentru informaţii 
suplimentare.
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Exemplu

Consumul dvs. tipic de apă caldă este de la orele 7 a.m. până la 9 a.m. dimineaţa şi de la 5 p.m. până la 11 p.m. seara.

Întrucât panoul solar este orientat spre sud-est, radiaţia poate fi intensă pe panoul solar de la orele 8 a.m. până la 6 p.m.

Dacă rezervorul de apă menajeră caldă nu a fost încălzit suficient de
soare în timpul zilei, sau a fost consumată o cantitate mare de apă
caldă în seara anterioară, rezervorul de apă menajeră caldă trebuie
încălzit în timpul nopţii de unitatea interioară, astfel încât dimineaţa
să existe apă menajeră caldă pentru consum. Din acest motiv, în
exemplul de mai sus, încălzirea apei menajere este activată în timpul
nopţii, până ce începe consumul prevăzut de apă caldă.

Dimineaţa, încălzirea apei menajere/încălzirea auxiliară este scoasă
din funcţiune. Astfel, rezervorul de apă menajeră caldă nu este
reîncălzit după sau în timpul consumului de apă caldă şi soarele va
putea reîncălzi apa cât se poate de mult.

Întrucât consumul de apă menajeră caldă este aşteptată din nou
începând de la 5 p.m., încălzirea apei menajere şi/sau încălzirea
auxiliară este activată din nou cu 1 oră înainte, începând de la 4 p.m.
Aceasta va garanta, în cazul absenţei soarelui în timpul zilei,
capacitatea maximă de apă caldă la orele 5 p.m.

Reglajul temperaturii rezervorului de apă menajeră caldă

Rezervorul de apă menajeră caldă are 2 senzori de temperatură.

Senzorul temperaturii superioare este senzorul termostatului unităţii
dvs. interioare. Această temperatură poate fi reglată pe unitatea dvs.
interioară (consultaţi manualul de exploatare al unităţii interioare). Se
recomandă fixarea acestei temperaturi la o valoarea cât mai joasă.
Începeţi cu o temperatură joasă, de ex. 48°C. Dacă cu această
temperatură necesarul dvs. obişnuit de apă caldă nu este satisfăcut,
măriţi-o treptat până când găsiţi temperatura apei calde care să
acopere necesarul dvs. zilnic.

Senzorul temperaturii inferioare este senzorul termostatului staţiei
solare de pompare. Această temperatură poate fi fixată pe staţia
solară de pompare. Ridicaţi această temperatură cât mai sus posibil,
dar nu peste temperaturile specificate în funcţie de rezervoarele de
apă menajeră caldă instalate, căci în caz contrar se poate declanşa
protecţia termică din rezervor.

- Pentru rezervorul de apă menajeră caldă EKHWS: 80°C
- Pentru rezervorul de apă menajeră caldă EKHWSU: 70°C
- Pentru rezervorul de apă menajeră caldă EKHWE: 75°C

Cu reglajele de mai sus, încălzirea apei de către pompa termică/
încălzitorul auxiliar va fi limitată la minimul necesar, şi căldura solară
va fi stocată la maxim în rezervorul de apă menajeră caldă.

Reglajul parametrului de prioritate solară

Încălzirea simultană a apei de către soare şi pompa termică nu este
posibilă.

Implicit, încălzirea rezervorului de către pompa termică are prioritate
faţă de încălzirea de către soare.

Aceasta înseamnă că ori de câte ori există o cerere de apă menajeră
caldă din partea termostatului şi este activată încălzirea apei
menajere (de către temporizatorul pentru program sau butonul
întrerupătorului încălzirii apei menajere, consultaţi manualul de
exploatare al unităţii interioare), încălzirea va fi efectuată de pompa
termică. În cazul în care încălzirea solară este în funcţiune, încălzirea
solară va fi oprită.

Aceasta este pentru a evita deficitul de apă menajeră caldă în cazul
în care radiaţia solară este foarte slabă, sau radiaţia solară a devenit
puternică doar cu puţin timp înainte ca cererea de apă menajeră
caldă să fie aşteptată. (de ex. într-o zi noroasă).

Acest reglaj prestabilit poate fi schimbat, astfel încât ori de câte ori
căldura solară devine disponibilă, încălzirea apei menajere cu pompa
termică va fi (dacă funcţionează) întreruptă şi preluată de soare.

Pentru a modifica aceasta, aduceţi parametrul local [C-00] la 0.
Consultaţi manualul de instalare al unităţii interioare, paragraful
"Reglaje locale" pentru a afla cum se accesează şi se modifică
parametrii locali. [C-00] adus la 0 înseamnă prioritate solară, [C-01]
adus la 1 înseamnă prioritate pompă termică.

Consumul tipic de apă 
menajeră caldă Prevăzut

Neprevăzut

Radiaţia solară pe panoul 
solar Puternică

Slabă

Reglajul recomandat al temporizatoarelor 
pentru program

Încălzirea apei 
menajere/încălzirea 
auxiliară

Activare

Dezactivare

Oră 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NOTĂ Pentru reglarea temporizatoarelor de program
consultaţi manualul de exploatare al unităţii interioare.

NOTĂ Consultaţi manualul de exploatare al unităţii interioare
pentru a modifica reglajul de temperatură pentru apă
menajeră caldă.

NOTĂ Pentru a optimiza eficienţa solară şi funcţionarea
sistemului se recomandă ca reglajul temperaturii apei
menajere calde de pe controlerul unităţii interioare să
fie mai mic decât reglajul temperaturii de pe controlerul
staţiei solare de pompare.

NOTĂ Reţineţi că fixarea acestui parametru la 0 poate cauza
o insuficienţă a apei calde în timpul cererii de apă
menajeră caldă în zilele cu intensitate solară slabă.

Dacă nu sunteţi siguri cu privire la disponibilitatea apei
calde, verificaţi temperatura apei menajere calde pe
regulator (a se vedea manualul de exploatare al unităţii
interioare) şi dacă este prea redusă, apăsaţi butonul
"încălzitor auxiliar apă menajeră caldă". Aceasta va
declanşa imediat încălzirea apei menajere cu pompa
termică.
EKSOLHWAV1
Trusă solară pentru sistem de pompă termică aer la apă
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Depanarea şi deservirea

Acest capitol furnizează informaţii utile pentru diagnosticarea şi
remedierea anumitor defecţiuni care pot surveni la unitate.

Instrucţiuni generale

Înainte de a începe procedeul de depanare, inspectaţi vizual unitatea
şi căutaţi defecţiunile evidente precum conexiunile slăbite sau
cablajul defectuos.

Înainte de a lua legătura cu distribuitorul local Daikin, citiţi cu atenţie
acest capitol, veţi economisi timp şi bani.

La activarea unui dispozitiv de siguranţă, opriţi unitatea şi înainte de
a-l reseta depistaţi motivul activării. În nici un caz nu şuntaţi
dispozitivele de siguranţă şi nu le modificaţi la alte valori decât cele
reglate din fabrică. Dacă nu poate fi găsită cauza problemei, luaţi
legătura cu distribuitorul local.

Simptome generale

Simptom 1: Pompa staţiei solare de pompare începe să
funcţioneze, dar pompa trusei solare nu funcţionează.

Simptom 2: Intensitatea soarelui este puternică dar pompele
staţiei solare de pompare şi trusei solare nu pornesc.

Simptom 3: Numai pentru EKHWSU
Pompa staţiei solare de pompare începe să funcţioneze, dar
pompa trusei solare nu funcţionează.

Codurile de eroare

Când un dispozitiv de protecţie este activat, LED-ul interfeţei
utilizatorului va clipi şi se va afişa un cod de eroare.

Următoarele coduri de eroare ar putea fi legate de o defecţiune a
sistemului solar. Prima dată, controlaţi de asemenea acţiunile de
remediere menţionate în manualul de instalare.

Resetaţi siguranţa decuplând şi cuplând unitatea.

În cazul în care acest procedeu de resetare a dispozitivului de
siguranţă nu reuşeşte, luaţi legătura cu distribuitorul local.

NOTĂ Încălzitorul auxiliar din rezervorul de apă menajeră
caldă poate funcţiona independent de încălzirea solară
sau de încălzirea apei menajere cu pompa termică.

Pentru o schemă detaliată a deciziilor privind
încălzirea apei menajere de către trusa solară sau de
către pompa termică, şi/sau încălzitorul auxiliar,
consultaţi anexele "Schema deciziilor de încălzire a
apei menajere cu pompa termică sau cu trusa solară"
la pagina 14 şi "Schema deciziilor pentru încălzirea
apei menajere de către încălzitorul auxiliar" la
pagina 15.

Când inspectaţi cutia de distribuţie a unităţii, asiguraţi-vă
întotdeauna că comutatorul principal al unităţii este
decuplat.

CAUZĂ POSIBILĂ ACŢIUNE DE REMEDIERE

1 Rezervorul a ajuns la 
temperatura sa maximă 
admisă (vezi citirea 
temperaturii rezervorului 
de pe afişajul unităţii 
interioare)

Consultaţi "Temperatura maximă a 
rezervorului" la pagina 3.

2 Contactul auxiliar de la 
staţia solară de pompare 
la unitatea interioară nu 
este cablat 
corespunzător

Controlaţi cablajul. Aveţi grijă ca atunci 
când staţia solară de pompare 
funcţionează, conexiunea interioară să 
primească 230 V.
(dacă există, dezactivaţi funcţia de turaţie 
variabilă a staţiei solare de pompare)

3 Pompa trusei solare nu 
este cablată 
corespunzător la unitatea 
interioară prin rezervor 

Controlaţi cablajul.

4 Prioritatea pentru 
încălzirea apei menajere 
este dată pompei termice

Consultaţi "Reglajul parametrului de 
prioritate solară" la pagina 11.

5 S-a produs întreruperea 
termică a rezervorului

Consultaţi codul de eroare AA în "Codurile 
de eroare" la pagina 12.

CAUZĂ POSIBILĂ ACŢIUNE DE REMEDIERE

1 Este atinsă temperatura 
maximă a rezervorului de 
apă menajeră caldă

Controlaţi temperatura apei menajere calde 
pe regulatorul unităţii interioare (consultaţi 
manualul de exploatare al unităţii 
interioare) şi controlaţi reglajul temperaturii 
maxime la staţia dvs. solară de pompare.

2 Unitatea exterioară 
încălzeşte rezervorul de 
apă menajeră, deoarece 
prioritatea pentru 
încălzirea apei menajere 
este acordată pompei 
termice

Consultaţi "Reglajul parametrului de 
prioritate solară" la pagina 11.

CAUZĂ POSIBILĂ ACŢIUNE DE REMEDIERE

1 Reglajele de temperatură 
ale termostatelor 
rezervorului de apă 
menajeră caldă au fost 
reduse.

Consultaţi schema de conexiuni din cutia 
de distribuţie a rezervorului de apă 
menajeră caldă şi controlaţi reglajele de 
temperatură.

2 Ventilul cu 2 căi rămâne 
închis.

Controlaţi cablajul.
Consultaţi schema de conexiuni din cutia 
de distribuţie a rezervorului de apă 
menajeră caldă şi controlaţi reglajele de 
temperatură.

Instrucţiuni pentru decuplarea unităţii

Mod interfaţă 
utilizator 
(încălzire/răcire =)

Mod de încălzire a 
apei menajere (w)

Apăsaţi 
butonul y

Apăsaţi 
butonul v

CUPLAT CUPLAT 1 dată 1 dată

CUPLAT DECUPLAT 1 dată —

DECUPLAT CUPLAT — 1 dată

DECUPLAT DECUPLAT — —

Cod 
de 
eroare Cauza defecţiunii Acţiune de remediere

BH Temperatura pe evacuarea apei 
din unitatea interioară este prea 
ridicată (> 65°C)

Controlaţi ventilul cu 3 căi şi 
cablajul său:
• Ventilul cu 3 căi este defect 

sau racordat greşit şi rămâne 
în poziţia "apă menajeră 
caldă' în timpul funcţionării 
trusei solare.

• Una din clapetele de reţinere 
din trusa solară este defectă. 
Controlaţi clapetele de 
reţinere.

AA Dispozitivul de protecţie termică 
al încălzitorului auxiliar este 
deschis

Reglajul temperaturii maxime 
admise la staţia solară de 
pompare este fixat prea sus. 
(trebuie fixat sub 80°C) pentru 
rezervoarele de apă menajeră 
caldă EKHWS, sub 70°C pentru 
EKHWSU şi sub 75°C pentru 
EKHWE).
Resetaţi dispozitivul de protecţie 
termică a încălzitorului auxiliar 
de pe rezervorul de apă 
menajeră caldă.
Manual de instalare şi exploatare
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Cerinţe privind dezafectarea

Dezmembrarea unităţii, tratarea agentului frigorific, a uleiului şi a
oricăror alte componente trebuie executate conform legislaţiei locale
şi naţionale relevante.

Nu încercaţi să dezmembraţi singuri sistemul: dezmembrarea
sistemului de condiţionare a aerului, tratarea agentului frigorific, a
uleiului şi a altor componente trebuie executate de un instalator
calificat conform legislaţiei locale şi naţionale relevante.

Unităţile trebuie tratate într-o instalaţie specializată de tratament
pentru reutilizare, reciclare şi recuperare. Îngrijindu-vă de
dezafectarea corectă a acestui produs veţi contribui la prevenirea
consecinţelor negative pentru mediul înconjurător şi sănătatea
oamenilor. Pentru informaţii suplimentare luaţi legătura cu instalatorul
sau cu autorităţile locale.

Produsul dvs. este marcat cu acest simbol. Aceasta
înseamnă că produsele electrice şi electronice nu vor
fi amestecate cu deşeurile menajere nesortate.
EKSOLHWAV1
Trusă solară pentru sistem de pompă termică aer la apă
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Specificaţii tehnice

Anexe

Schema deciziilor de încălzire a apei menajere cu pompa termică sau cu trusa solară

• Presiunea maximă de exploatare a racordurilor la şi de la staţia solară de pompare 2,5 MPa

• Presiunea maximă de exploatare a racordurilor spre şi de la unitatea interioară şi a racordurilor spre şi de la schimbătorul de 
căldură al rezervorului de apă menajeră caldă

0,3 MPa

• Temperatura minimă/maximă a mediului înconjurător 1/35°C

• Temperatura minimă/maximă a lichidului 1/110°C

• Lichid de transfer de căldură (partea solară) propilenglicol

Reglaj = 1 
(fără prioritate 
solară)

Parametru de 
prioritate solară

Reglaj = 0
(prioritate

solară)

Da Energie solară 
disponibilă 
(panoul solar T > 
DHW T SPS 
+10°C)

Nu Da Energie 
solară 
disponibilă 
(panoul solar 
T > DHW T 
SPS +10°C)

Nu

DHW T I/U ≤ 
temperatura de 
cuplare a pompei 
termice

Da

Nu DHW T I/U ≤ 
temperatura de 
cuplare a 
pompei termice

Da Nu DHW T I/U ≤ 
temperatura de 
cuplare a 
pompei 
termice

Nu

Încălzirea DHW 
activată (de 
temporizatorul 
pentru program 
sau butonul de 
încălzire a apei 
menajere)

Da

Da

Nu

Încălzire DHW 
de către 
pompa 
termică

Nu Încălzirea DHW 
activată (de 
temporizatorul 
pentru program 
sau butonul de 
încălzire a apei 
menajere)

Da Nu DHW T SPS 
> temperatura 
maximă a 
rezervorului 
de apă 
menajeră 
caldă

Da

Nu DHW T SPS > 
temperatura 
maximă a 
rezervorului de apă 
menajeră caldă

Încălzire 
DHW de 
către 
pompa 
termică

Da Încălzirea DHW 
posibilă numai de 
către încălzitorul 
auxiliar. Consultaţi 
schema deciziilor 
BH.Nu Încălzirea DHW activată 

(de temporizatorul 
pentru program sau 
butonul de încălzire a 
apei menajere)

Încălzirea 
DHW de către 
trusa solarăÎncălzirea 

DHW de 
către trusa 

solară

Rezervorul la 
temperatura 
maximă 
admisă: nu se 
mai permite 
încălzire Da Rezervorul la 

temperatura maximă 
admisă: nu se mai 
permite încălzire

Încălzirea DHW 
posibilă numai de 
către încălzitorul 
auxiliar. 
Consultaţi 
schema deciziilor 
BH

Încălzire DHW 
de către pompa 
termică

DHW Apă menajeră caldă

DHW T SPS Temperatura apei calde indicată de senzorul de temperatură al staţiei solare de pompare

DHW T I/U Temperatura apei menajere calde indicate de senzorul de temperatură al unităţii interioare

BH Încălzitor auxiliar
Manual de instalare şi exploatare
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Schema deciziilor pentru încălzirea apei menajere de către încălzitorul auxiliar

Reglaj = 1 
(fără prioritate 
solară)

Parametru de 
prioritate solară

Reglaj = 0
(prioritate solară)

Da Energie solară 
disponibilă 
(panoul solar T > 
DHW T SPS 
+10°C)

Nu Da Energie 
solară 
disponibilă 
(panoul solar 
T > DHW T 
SPS +10°C)

Nu

DHW T I/U ≤ 
temperatura BH 
cuplat

Da

Nu

DHW T I/U ≤ 
temperatura BH 
cuplat

Da Nu

DHW T I/U ≤ 
temperatura 
BH cuplat

Nu

Fără funcţionare BH 
(trusa solară va 
funcţiona dacă 
temperatura maximă 
nu este încă atinsă)

Funcţionare BH 
activată (de 
temporizatorul 
pentru program) Da

Da

Timpul de 
întârziere BH 
terminat

Nu Funcţionare BH 
activată (de 
temporizatorul 
pentru program)

Da Nu

Nu

Funcţionare 
BH activată 
(de tempori-
zatorul 
pentru 
program)

Da

Da

Nu Timpul de 
întârziere 
BH 
terminat Funcţionare BH

Da Nu
Timpul de întârziere BH 
terminat

Nefuncţionare 
BHFără funcţionare 

BH (trusa solară 
va funcţiona 
dacă tempera-
tura maximă nu 
este încă atinsă)

Funcţionare BH 
împreună cu 
trusa solară

Da

Nefuncţionare BH
Funcţionare BH

DHW Apă menajeră caldă

DHW T SPS Temperatura apei calde indicată de senzorul de temperatură al staţiei solare de pompare

DHW T I/U Temperatura apei menajere calde indicate de senzorul de temperatură al unităţii interioare

BH Încălzitor auxiliar
EKSOLHWAV1
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