
 

Szerelési és üzemeltetési
kézikönyv

 

EKSOLHWAV1

 

Napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet
levegő-víz hőszivattyús rendszerhez



4
E

K
H

W
*1

5
0

*

EKHW*150*
EKHW*200*
EKHW*300*

E
K

H
W

*2
0

0
+
3

0
0

*

7
77

77
8

7
7 7

4

8
88

88

8 8

6

6

10

13
14

14

14
14

13

12
6

2
53

2

53

E
K

H
W

*2
00

*

E
K

H
W

*1
50

*

1

89 19
1911

2

6

A

A

A

A

 

1



                     
Tartalomjegyzék Oldal

Bevezetés..........................................................................................1
Általános információk ..................................................................1
A kézikönyv célja.........................................................................1
A modellek azonosítása ..............................................................1

Általános rendszer-összeállítás és használat....................................2
Általános rendszer-összeállítás ..................................................2

Tartozékok .........................................................................................2
A napkollektoros rendszert csatlakoztató készlethez mellékelt 
tartozékok....................................................................................2

A napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet áttekintése............3
Fő alkatrészek.............................................................................3

A napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet üzembe 
helyezése ..........................................................................................3

A berendezés helyének megválasztása......................................3
Méretek és szerelési tér ..............................................................3
Szerelési irányelvek ....................................................................4
A napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet beszerelése ...4
Helyszíni huzalozás ....................................................................5

Indítás................................................................................................9

Használati útmutató...........................................................................9
A rendszer beállítása...................................................................9

Hibaelhárítás és szerelés ................................................................ 11
Általános irányelvek .................................................................. 11
Általános jelenségek ................................................................. 11
Hibakódok .................................................................................12

Hulladékelhelyezési követelmények................................................12

Műszaki adatok................................................................................12

Mellékletek.......................................................................................13
A hőszivattyú és a napkollektoros rendszert csatlakoztató 
készlet közötti választás döntési algoritmusa ...........................13
A segédfűtőelem választásának döntési algoritmusa.....................14

Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. A többi nyelvű
változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

Bevezetés

Általános információk

Köszönjük, hogy az napkollektoros rendszert csatlakoztató
EKSOLHWAV1 készletét választotta.

A napkollektoros rendszert csatlakoztató készletet csak szakember
helyezheti üzembe, betartva ennek a kézikönyvnek az utasításait.

A napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet az
EKHWS*/EKHWE* használati melegvíz-tartályhoz csatlakoztatható.

A napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet lehetővé teszi, hogy
kellő napsütés esetén a használativíz-melegítés napenergiával
történjen.

A tökéletes kényelem és a rendszer legkisebb energiafogyasztása
érdekében nagyon fontos a kézikönyv 9. oldal, "A rendszer
beállítása" fejezetének betartása.

A kézikönyv célja

Ez a szerelési kézikönyv a napkollektoros rendszert csatlakoztató
EKSOLHWAV1 készlet üzembe helyezését és használatát írja le.

A modellek azonosítása

EKSOLHWAV1
Napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet 

levegő-víz hőszivattyús rendszerhez
Szerelési és üzemeltetési

kézikönyv

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI
UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

KÉRJÜK, HOGY ÜZEMBE HELYEZÉS UTÁN EZT A
KÉZIKÖNYVET HAGYJA A NAPELEMES RENDSZERT
CSATLAKOZTATÓ EKSOLHW KÉSZLET
FELHASZNÁLÓINÁL.

A BERENDEZÉS VAGY TARTOZÉKAI NEM MEGFELELŐ
ÜZEMBE HELYEZÉSE VAGY CSATLAKOZTATÁSA
ÁRAMÜTÉST, RÖVIDZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST VAGY
TÜZET OKOZHAT, ILLETVE A BERENDEZÉS EGYÉB
KÁROSODÁSÁT. CSAK DAIKIN GYÁRTMÁNYÚ
TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJON, MELYEKET A BEREN-
DEZÉSHEZ TERVEZTEK, ÉS A BESZERELÉST BÍZZA
SZAKEMBERRE.

HA KÉTELYEI VANNAK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL
VAGY A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN, KÉRJEN
TANÁCSOT VAGY INFORMÁCIÓT A DAIKIN
FORGALMAZÓTÓL.

A KÉZIKÖNYVBEN LEÍRT BERENDEZÉS KIZÁRÓLAG
BELTÉRI ÜZEMRE LETT TERVEZVE, ÉS 0°C~35°C
KÖZÖTTI KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLETHEZ.

EK SOL HW A V1

V1 = 1P/230 V/50 Hz

Sorozat

Használati melegvíz

Napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet

Európai készlet
EKSOLHWAV1
Napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet levegő-víz 
hőszivattyús rendszerhez
4PW41598-2H
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Általános rendszer-összeállítás és 
használat

Általános rendszer-összeállítás

A Daikin szolárkészlet funkciója az, hogy a hőt eljuttassa a
szolárpanelekből az EKHWS*/EKHWE* használati melegvíz-tartály
hőcserélőjébe, és az alábbi vázlat szerint kell a rendszerbe szerelni.

A szolárpanelek (1) átveszik a nap melegét. Ha a szolárpanelben
lévő glikol oldat hőmérséklete meghaladja a használati melegvíz-
tartályban lévő víz hőmérsékletét, akkor a napkollektoros rendszer
szivattyúegysége (2) és a napkollektoros rendszert csatlakoztató
készlet szivattyúja (3) működésbe lép, hogy a hőt eljuttassa a
szolárpanelekből a használati melegvíz-tartály hőcserélőjébe –
hacsak nem a hőszivattyú élvez elsőbbséget. Lásd 9. oldal,
"Használati útmutató" (alfejezet: A rendszer beállítása).

Tartozékok

A napkollektoros rendszert csatlakoztató készlethez 
mellékelt tartozékok

1 Szolárpanelek (EKS*26)

2 Szolárszivattyú egység (EKSRDS1A)

3 Szolárszivattyú egység vezérlő hőmérséklet-érzékelőkkel 
(EKSR3PA)

3.1 Tartály hőmérséklet-érzékelő

3.2 Szolárpanelekhez visszatérő víz hőmérséklete, TR

3.3 Szolárpanelek felőli hőmérséklet-érzékelő áramlásmérővel 
(EKSFLP12A opció)

3.4 Szolárpanel hőmérséklet-érzékelője, TK

4 Szolárkészlet (EKSOL*)

5 Az egység meleg víz hőmérséklet-érzékelője

6 2 utas szolenoid szelep (csak az EK esetében)
Az EK G3-as építésszabályozási előírásainak követéséhez 
kötelező. Lásd az EKUHW* készletet.

Fűtésrendszer.
Lásd a berendezés szerelési kézikönyvét.

Példa egység

FIGYELMEZTETÉS

A hővezetés miatt a fűtés kör és a szolárkészlet
csatlakozása közötti cső nagyon felmelegedhet.
Emiatt legalább 0,5 m hosszú, szigetelt vörösréz csövet
kell használni.
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A használati melegvíz-tartályok egyes 
típusaihoz készült napkollektoros rendszert 
csatlakoztató készletek beszereléséhez 
szükséges tartozékok

EKHWS EKHWSU EKHWE

150 200 300 150 200 300 150 200 300

1 Termisztorfoglalat 1/2" 
BSP fiú (belső átmérő 
6,1)

1 1 1 1 1 1 1 — — —

2 Összekötő cső 3/4" 
BSP fiú x 3/4" BSP fiú 1 1 1 1 — — — 1 1 1

3 Tömítés 7 6 7 7 7 6 6 6 7 7

4 Adapter 3/4" BSP 
lány x 3/4" BSP fiú 1 — 1 1 — — — — 1 1

5 Adapter 3/4" BSP 
fiú x 3/4" BSP fiú 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

6 PG összekötő és 
anya 2 2 2 2 2 2 2 — — —

7 Szerelési kézikönyv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 EKRP1HB 
napkollektoros/ 
távriasztó címkártya

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 K7M napkollektoros 
védőrelé egység 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Védőrelé 
rögzítőcsavar 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
Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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A napkollektoros rendszert csatlakoztató 
készlet áttekintése

Fő alkatrészek

Biztonsági funkciók

Hőmegszakító

A napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet és a használati
melegvíz-tartály biztonsági megszakítója között elektromos
csatlakozás van. (lásd 5. oldal, "Helyszíni huzalozás").

Ha a használati melegvíz-tartály biztonsági megszakítója átkapcsol,
akkor a napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet szivattyújának
áramellátása megszakad, így napenergiából nyert hő nem táplálhatja
tovább a használati melegvíz-tartályt.

A használati melegvíz-tartály termosztátjai (csak az EK
esetében)

Ha a használati melegvíz-tartály vizének hőmérséklete túl magas,
akkor a termosztátok leállítják a napkollektoros rendszer
szivattyúegységét (73°C), és elzárják 2 utas szolenoid szelepet
(79°C).

A napkollektoros rendszert csatlakoztató 
készlet üzembe helyezése

A berendezés helyének megválasztása

■ A napkollektoros rendszert csatlakoztató készletet fagymentes
beltéri helyre, közvetlenül a használati melegvíz-tartályhoz kell
csatlakoztatni.

■ Az alábbi rajz szerint kellő szerelési teret kell biztosítani.

■ Az egység körül legyen elegendő tér a szellőzéshez.

■ Ügyelni kell arra, hogy szivárgás esetén a kifolyó víz ne okozzon
kárt vagy veszélyhelyzetet.

■ A berendezés nem használható robbanásveszélyes
környezetben.

■ Ne szerelje vagy üzemeltesse az egységet az alábbi helyekre:
- Ahol korrozív gázok, pl. kéngázok vannak (rézcsövek és a 

forrasztások korrodálódhatnak).
- Ahol illékony tűzveszélyes anyagot, pl. hígítót vagy benzint 

használnak.
- Ahol elektromágneses hullámokat keltő berendezések 

működnek (a vezérlésben zavar keletkezhet).
- Ahol a levegő sok sót tartalmaz, pl. tengerparton, és ahol a 

feszültség erősen ingadozik (pl. gyárakban). Ez vonatkozik 
gépjárművekre és hajókra is.

Méretek és szerelési tér

A szerelési tér alább megadott méretei csak a napkollektoros
rendszert csatlakoztató készlet szerelésére érvényesek.
A használati melegvíz-tartály szerelési terének méreteivel
kapcsolatban további részleteket a használati melegvíz-tartály
szerelési kézikönyve tartalmaz.

1 A napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet 
keringtetőszivattyúja

2 Hőcserélő

3 A napkollektoros rendszer szivattyúegysége felől jövő bemeneti 
csatlakozás

4 A napkollektoros rendszer szivattyúegysége felé menő visszatérő 
csatlakozás

5 Az egységtől jövő bemeneti csatlakozás

6 Az egység felé menő visszatérő csatlakozás

7a A 200/300 literes használati melegvíz-tartály hőcserélőjéhez 
menő visszatérő csatlakozás

7b A 150 literes használati melegvíz-tartály hőcserélőjéhez menő 
visszatérő csatlakozás

8 A használati melegvíz-tartály hőcserélője felől jövő bemeneti 
csatlakozás

9 EPP ház

10 Visszacsapó szelepek

10

10

8

7a

6

4

5

3

1

2

7b9 9

MEGJEGYZÉS Ha a napkollektoros rendszert csatlakoztató készletet
EKHWSU150* használati melegvíz-tartály (csak EK)
mellé szerelik, akkor a napkollektoros rendszert
csatlakoztató készlet nem fekszik fel tökéletesen
szorosan a tartályra.

A B A B

EKHWS150*
EKHWS200*
EKHWS300*
EKHWSU200*
EKHWSU300*

980 400 EKHWE150*
EKHWET150*
EKHWE200*

945 400

EKHWE300* 1060 400

EKHWSU150* 1010 430

B
A
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Szerelési irányelvek

■ Ügyeljen arra, hogy a napkollektoros rendszert csatlakoztató
készlet minden csöve szigetelve legyen.

■ Ügyeljen arra, hogy a napkollektoros rendszert csatlakoztató
készlet minden csöve jól legyen rögzítve, hogy a napkollektoros
rendszert csatlakoztató készletre ne hasson erő.

■ Üzembe helyezés közben vigyázni kell arra, hogy a csövek ne
szennyeződjenek. A csövekbe kerülő szennyeződések
eltömíthetik a szolárpanel hőcserélőjét, és csökkenthetik a
teljesítményét.

A napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet 
beszerelése

■ Átvételkor a készüléket ellenőrizni kell, és bármilyen sérülést
azonnal jelezni kell a szállítmányozó reklamációs
ügyintézőjének.

■ Ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Lásd 2. oldal, "A
napkollektoros rendszert csatlakoztató készlethez mellékelt
tartozékok".

■ Lehetőleg csak az üzembe helyezés helyén vagy annak
közelében vegye le az eredeti csomagolást az egységről, így
elkerülhetők a szállítás közbeni sérülések.

Eljárás

Lásd az üzembe helyezést mutató ábrákat. Az alábbi lépések számai
megtalálhatók az ábrákon.

1 Helyezze el úgy a használati melegvíz-tartályt, hogy könnyű
legyen a napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet
beszerelése. Emiatt ajánlatos először végigolvasni az üzembe
helyezési leírást. Lásd a használati melegvíz-tartály szerelési
kézikönyvében a szerelési irányelveket.

Csak az EKHWS(U) esetében:
Helyezze a termisztorfoglalatot a napkollektoros rendszer
szivattyúegységének melegvíz hőmérséklet-érzékelője számára
előkészített termisztornyílásba. (Lásd 2. oldal, "A napkollektoros
rendszert csatlakoztató készlethez mellékelt tartozékok",
1. rész).

2 Az alábbi, választható lépéseket a tartály méretétől függően kell
végrehajtani. EK kivitelnél lásd: 2.3.

■ EKHW*200/300*:

2.1 Illessze a 3/4" BSP lány x 3/4" BSP fiú adaptert a használati
melegvíz-tartály átfolyó víz bemenetére. Lásd 2. oldal, "A
napkollektoros rendszert csatlakoztató készlethez mellékelt
tartozékok", 4. rész.

2.2 Illessze a 3/4" BSP fiú x 3/4" BSP fiú összekötő csövet és a
tömítést a használati melegvíz-tartály átfolyó víz
bemenetére. Lásd 2. oldal, "A napkollektoros rendszert
csatlakoztató készlethez mellékelt tartozékok", 2. és 3. rész.

■ EKHW*150*: Illessze a 3/4" BSP fiú x 3/4" BSP fiú összekötő
csövet a használati melegvíz-tartály átfolyó víz bemenetére.
Lásd 2. oldal, "A napkollektoros rendszert csatlakoztató
készlethez mellékelt tartozékok", 2. rész.

■ EKHWSU*

2.3 Illessze a 3/4" BSP fiú x 3/4" BSP fiú (x2) adaptert az
EKUHW* készlethez tartozékként kapott 2 utas szolenoid
szelepre. Lásd 2. oldal, "A napkollektoros rendszert
csatlakoztató készlethez mellékelt tartozékok", 5. rész.

2.4 Illessze a 2 utas szolenoid szelepet a használati melegvíz-
tartály átfolyó víz bemenetére. 
A szelepet úgy kell felszerelni, hogy a szelepfej a csövek
vízszintes síkja fölött legyen, hogy egy esetleges szivárgás
ne okozzon biztonsági kockázatot.

A szelepet úgy kell felszerelni, hogy a szelepfej a használati
melegvíz-tartály eleje felé nézzen, és alul legyen a
kábelbelépési pont. Ellenőrizze a szolenoid szelep házán az
áramlást jelző nyíl irányát. A csatlakozások szerelésekor és
meghúzásakor ne fogja meg a szelepfejet!

3 Csak az EKHW*150* esetében:

3.1 Csavarja le a 3/4" fiú elzárót a 150 literes használati
melegvíz-tartály hőcserélőjéhez menő visszatérő
csatlakozásról. Tegye el a tömítést.

3.2 Illessze a 3/4" fiú elzárót + a tömítést a 200/300 literes
használati melegvíz-tartály hőcserélőjéhez menő visszatérő
csatlakozásra.

4 Illessze a 3/4" BSP fiú x 3/4" BSP fiú adaptert a használati
melegvíz-tartály hőcserélő kimeneti csatlakozására. Lásd
2. oldal, "A napkollektoros rendszert csatlakoztató készlethez
mellékelt tartozékok", 5. rész.

Az EKHWSU150* esetében (csak EK): Illesszen egy 3/4" BSP
fiú x 3/4" BSP fiú csövet a használati melegvíz-tartály hőcserélő
kimeneti csatlakozására (nem tartozék, hossz = 50 mm).

5 Illessze a napkollektoros rendszert csatlakoztató készletet és a
tömítéseket (x2) a használati melegvíz-tartály hőcserélő
bemenet és hőcserélő kimenet csatlakozására. Nyomaték
5 N•m. Lásd 2. oldal, "A napkollektoros rendszert csatlakoztató
készlethez mellékelt tartozékok", 3. rész.

6 Illessze a 3/4" BSP fiú x 3/4" BSP fiú (x4) adaptereket a külső
csövekre:

■ Az egységtől jövő bemeneti csatlakozás.

■ Az egység felé menő visszatérő csatlakozás.

■ A napkollektoros rendszer szivattyúegysége felől jövő
bemeneti csatlakozás.

■ A napkollektoros rendszer szivattyúegysége felé menő
visszatérő csatlakozás.

Lásd 2. oldal, "A napkollektoros rendszert csatlakoztató
készlethez mellékelt tartozékok", 5. rész.

7 Illessze a napkollektoros rendszert csatlakoztató készletet és a
tömítéseket (x4) a külső csövekre. Nyomaték 5 N•m. Lásd
2. oldal, "A napkollektoros rendszert csatlakoztató készlethez
mellékelt tartozékok", 3. rész.

8 Az EKHWSU* esetében (csak EK): Vágja ki az EPP fedél EPP
anyagát.

9 Erősítse az EPP ház bal oldalát a napkollektoros rendszert
csatlakoztató készletre.

10 Erősítse az EPP fedelet az EPP ház jobb oldalára.

11 Erősítse az EPP ház jobb oldalát a napkollektoros rendszert
csatlakoztató készletre.

Ügyeljen rá, hogy a szivattyúkábel az EPP ház alján lévő
lyukakon át lépjen ki.

12 Az EPP ház rögzítéséhez használja a csavarokat és alátéteket
(x2). A csavarokkal szilárdan kell rögzíteni.
Nem szabad túlhúzni. A túlhúzáskor az EPP ház megsérülhet. A
megengedett maximális meghúzónyomaték 1,5 N•m.

1. ábra 2. ábra 3. ábra

EKHW*150* EKHWSU150* EKHWSU200*

EKHW*200* EKHWSU300*

EKHW*300*

FIGYELMEZTETÉS

A hővezetés miatt a fűtés kör és a szolárkészlet
csatlakozása közötti cső nagyon felmelegedhet.
Emiatt legalább 0,5 m hosszú, szigetelt vörösréz csövet
kell használni.

A kábel kivezetésekor figyeljen, hogy szivattyúkábel
ne érjen hozzá a szivattyú alatti csövekhez.

Vigyázzon, nehogy felcserélje a bemeneti és a kimeneti
csatlakozásokat.
Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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A vízkör és a motoros 3 utas szelep csatlakoztatásával kapcsolatban
lásd az egységhez mellékelt szerelési kézikönyv "Tipikus
alkalmazási példák" fejezetében.

Víz betöltése

Töltse fel vízzel az egységet és a tartályt (lásd az egység és a
használati melegvíz-tartály szerelési kézikönyvét).

Töltse fel glikol oldattal a szolárpanel körét.

Helyszíni huzalozás

Áttekintés

Az alábbi ábra áttekintést ad arról, hogy hogyan kell a rendszer
különböző részei közötti helyszíni huzalozást kivitelezni. Lásd még a
huzalozási rajzot, illetve az egység, a használati melegvíz-tartály és
a szolárszivattyú egység szerelési kézikönyvét.

Az EKRP1HB címkártya beszerelése az egységbe

Szerelje be a napkollektoros rendszert csatlakoztató készlethez
kapott PCB-panelt az egységbe.

Lásd 2. oldal, "A napkollektoros rendszert csatlakoztató készlethez
mellékelt tartozékok", 8. rész.

1 Nyissa fel az EKRP1HB címkártya dobozát.

2 Vegye ki a PCB-panelt, és csomagolja ki.

3 Nyissa ki a tartozékok tasakját, és vegye ki az X1A jelzésű
csatlakozót.

4 Helyezze ezt a csatlakozót az EKRP1HB PCB-panelre (az
X1A/CN1 aljzatba).

5 Vegye ki a tartozékok tasakjából a műanyag távtartókat, és
erősítse őket a kapcsolódoboz hátlapjára.

MEGJEGYZÉS Az egység és a napkollektoros rendszert csatlakoztató
készlet közötti csatlakozások helyes kivitelezéséhez
fontos a 3 utas szelep helyes bekötése.

Ügyeljen arra, hogy a szolárpaneltől és az egységtől a
napkollektoros rendszert csatlakoztató készlethez jövő
vízcsövek jól legyenek rögzítve, így a napkollektoros
rendszert csatlakoztató készletre ne hasson erő.

Kövesse a szolárpanel szállítójától kapott utasításokat.
Feltétlenül nem mérgező glikolt használjon.

■ A tápfeszültséget mindenfajta elektromos szerelés
előtt le kell kapcsolni!

■ A helyszíni huzalozást és alkatrészeit egy képesített
villanyszerelőnek kell felszerelnie, a vonatkozó
európai és nemzeti előírásoknak megfelelően.

■ A helyszíni huzalozást a huzalozási rajz és az alábbi
utasítások szerint kell végezni.

A...I Lásd a berendezés szerelési kézikönyvét

J Szolárpanel

K Szolárszivattyú egység vezérlő (EKSR3PA)

L Szolárszivattyú egység (EKSRDS1A)

M Szolárkészlet

N Csak az EKHWSU esetében: 2 utas szolenoid szelep

Példa egység

T

M

M

2B

1 3

4C 5

6

7

8

D

A 9

E

H

I

G

N

F

13

12L

14

M

15 16

11

K

10

J

M

Elem Leírás
Szükséges vezetékek 
száma

Maximális 
üzemi 
áram

1 ... 9 Lásd az egység szerelési kézikönyvét

10 Szolárpanel szenzorkábele 2 —

11 A szolárszivattyú egység 
meleg víz hőmérséklet-
érzékelője

2 —

12 Szolár visszatérő 
hőmérséklet-érzékelő

2 —

13 A szolárszivattyú egységtől 
az egységhez menő 
üzemjel kábel

2 —

14 Az egységtől a tartályhoz 
menő tápkábel
(Nem tartozék)

EKHWS 2(a)

(a) Minimális kábelkeresztmetszet: 0,75 mm2

1 A

EKHWE 2(a)

EKHWSU 4(a)

15 A szolárkészlettől a 
tartályhoz menő tápkábel

2 + GND 1 A

16 Csak az EKHWSU 
esetében.
Tápkábel a 2-utas 
szolenoid szeleptől a 
tartályhoz 

2 + GND 1 A

1 Becsomagolt PCB-panel (napkollektoros/távriasztó címkártya)

2 Szerelési kézikönyv

3 Tartozékok tasakja

4 EKRP1HB doboz

3
2

1

3

4

2 1

X2A/CN2

X
1A

/C
N

1

YC
Y1 Y2 Y3 Y4
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6 Erősítse az EKRP1HB PCB-panelt a műanyag távtartókra.

■ Csak az EKHBH/X egységek esetében.
Szerelje fel a vezérlő kábelt (a tartozékok tasakjából) az A1P:
X33A (a fő PCB-panel) és az A4P: X2A/CN2 (az EKRP1HB
PCB-panel) közé.

■ Csak az EDH, EBH, EDL és EBL egységek esetében:
Szerelje fel a vezérlő kábelt (a tartozékok tasakjából) az
A11P: X33A (a fő PCB-panel) és az A4P: X2A/CN2 (az
EKRP1HB PCB-panel) közé.

A K7M napkollektoros védőrelé egység felszerelése az
egységre

Lásd 2. oldal, "A napkollektoros rendszert csatlakoztató készlethez
mellékelt tartozékok", 9. rész.

1 Rögzítse a K7M napkollektoros védőrelé egységet az egységen
lévő K7M címke fölé. Használja a tartozékként kapott 2 védőrelé
rögzítőcsavart. Lásd 2. oldal, "A napkollektoros rendszert
csatlakoztató készlethez mellékelt tartozékok", 10. rész.

■ Csak az EKHBH/X_AA és EKHBH/X_AB egységek
esetében.

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*

X2A/CN2

A11P

X33A

■ A K7M napkollektoros védőrelé egységet CSAK A
KÖVETKEZŐ esetekben kell felszerelni:

■ EKHBH/X_AA és EKHBH/X_AB.

■ EDH_AA, EBH_AA, EDL_AA és EBL_AA.

■ A K7M napkollektoros védőrelé egység felszerelése
NEM SZÜKSÉGES az EKHBH/X_BA esetében.

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
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■ Csak az EDH_AA, EBH_AA, EDL_AA és EBL_AA egységek
esetében.

2 Helyezze a K7M csatlakozót az A1P PCB-panel X14A aljzatába
(EKHB)/A11P (EDH, EBH, EDL, EBL).

3 Csatlakoztassa a K7M kábel X2M/19 jelölésű vezetékét az X2M
csatlakozóblokk 19-es kivezetésére fölülről.

4 Először bújtassa át a K7M kábel X2M/21 jelölésű vezetékét az
X2M csatlakozóblokk alatt (EKHBH/X) vagy mellett (EDH, EBL,
EDH és EDL), majd csatlakoztassa azt a vezetéket az X2M
csatlakozóblokk 21-es kivezetésére alulról (az X2M
csatlakozóblokk helyszíni csatlakozások oldalára).

A hőmérséklet-érzékelők csatlakoztatása

1 Szerelje a napkollektoros rendszer szivattyúegységének
szolárpanel szenzorát a szolárpanelre a szivattyúegység és a
szolárpanehez kapott útmutatás szerint.

2 A melegvíz hőmérséklet-érzékelő beszerelése a napkollektoros
rendszer szivattyúegységébe

■ EKHWS(U) 
Szerelje a napkollektoros rendszer szivattyúegységének
meleg víz hőmérséklet-érzékelőjét a használati melegvíz-
tartály alsó termisztorfoglalatába. 
Az érzékelőt olyan mélyen helyezze be, amennyire csak
lehet, és használjon hővezető pasztát.

■ EKHWE

Az egységből a használati melegvíz-tartályhoz menő
tápkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa az egység csatlakozóit a használati melegvíz-
tartályra.

A kábeleket rögzítse kábelszorítókkal, hogy ne lazulhasson meg a
csatlakozás.

Lásd a használati melegvíz-tartály szerelési kézikönyvében.

A szolárszivattyú egység vezérlő, a szolárszivattyú
egység, a beltéri egység, a használati melegvíz-tartály és
a szolárkészlet csatlakoztatása

Lásd az alábbi ábrát.

1 Kösse be a vezetékeket az opciók A4P PCB-panele és a beltéri
egység X2M csatlakozóblokkja között,

2 csatlakoztassa a szolárszivattyú egység vezérlőjét a
szivattyúegységhez,

3 csatlakoztassa a szolárszivattyú egység vezérlőjét a beltéri
egységhez,

4 csatlakoztassa a beltéri egységet a használati melegvíz-
tartályhoz,

5 csatlakoztassa a szolárkészlettől a használati melegvíz-
tartályhoz menő tápkábelt.

■ Csak az EKHBH/X_AA és EKHBH/X_AB egységek esetében.

MEGJEGYZÉS ■ A használati melegvíz-tartály felső
termisztorfoglalatába az egység meleg víz
hőmérséklet-érzékelője kerül.

■ A termisztorkábelek és a tápkábel között
mindenhol legalább 5 cm távolságot kell
tartani az elektromágneses interferencia
megelőzése érdekében.

X2M

K7M

19 20 21

19

21

X14A

A11P

A4P

1 2 3

Lásd a huzalozási rajz matricát a használati melegvíz-
tartály kapcsolódobozán.

19 20 21

1 2 4 3

P2 P1 19 20

YC Y3

P

N L

P

N L

N L 1 2 3L N

A4P

X2M

P1/P2 BSK

X8M

X10M

EKHWS*

EKHWE*

EKHB*AA/EKHB*ABEKSR3PA

EKSOLHWAV1EKSRDS1A

32 1

4

5
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■ Csak az EKHBH/X_BA egységek esetében. ■ A használati melegvíz-tartály csatlakoztatása esetében:

13a 21 28 29

1 2 4 3

P2 P1 19 20

X3 X4 YC Y3

P

N L

P

N L

N L 1 2 3L N

A4P

X2M

P1/P2 BSK

X8M

X10M

EKHWS*

EKHWE*

EKHB*BAEKSR3PA

EKSOLHWAV1EKSRDS1A

32 1

4

5

■ Ne felejtse el bekötni a földelővezetéket!

■ EKHWS(U)

A PG összekötők és a PG anyák (a használati
melegvíz-tartályra kell szerelni) segítségével
biztosítsa, hogy a kábelekre ható húzóerő esetén se
lazulhasson meg a csatlakozás.
Lásd 2. oldal, "A napkollektoros rendszert
csatlakoztató készlethez mellékelt tartozékok", 6.
rész. A 14-es számmal vannak jelölve az 1., 2. és 3.
ábrán azok a helyek, ahová a PG összekötőket és a
PG anyákat be kell csavarni a használati melegvíz-
tartályba.

■ EKHWE

PCB: A4P

3x 14
EKHWSU

2x2x

2x2x

14
EKHWS

EKSOLHW

2x2x EKSOLHW

2x1x EKUHW2WB

Unit EKSOLHW
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Indítás

Első indítás előtti rendszerellenőrzés

Az egység első indítása előtti ellenőrzések mellett (lásd az egység
szerelési kézikönyvét) a hálózati megszakító bekapcsolása előtt a
napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet üzembe helyezésével
kapcsolatban a következőket kell ellenőrizni:

■ Fel van-e töltve vízzel a használati melegvíz-tartály? Lásd a
használati melegvíz-tartály szerelési kézikönyvében.

■ Csatlakoztatva van-e a köre, és a napkollektoros rendszert
csatlakoztató készlet fel van-e töltve vízzel? Lásd az egység
szerelési kézikönyvét.

■ Fel van-e töltve glikol oldattal a napkollektor köre? Lásd a
szolárpanel szerelési kézikönyvét.

■ Ellenőrizze, hogy a napkollektoros rendszert csatlakoztató
készlet stabilan fel van-e szerelve a használati melegvíz-
tartályra, és nincs-e véletlenül szivárgás valahol.

■ Helyszíni huzalozás és földelés

Ellenőrizze, hogy a napkollektoros rendszert csatlakoztató
készlet szivattyúja csatlakoztatva van-e a használati melegvíz-
tartályhoz az huzalozási rajz szerint, és megfelelően csatlakoz-
tatva vannak-e a szivattyúk földelővezetékei. Ellenőrizze, hogy a
földcsatlakozók meg vannak-e szorítva.

■ Ellenőrizze, hogy a szolárszivattyú egység segédkontaktusa
csatlakoztatva van-e az egységhez.

■ Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e az egységből a
használati melegvíz-tartályhoz menő tápkábel.

■ Az érzékelők felszerelése

Ellenőrizze, hogy jól be van-e szerelve a szolárpanel
hőmérséklet-érzékelője és a napkollektoros rendszer
szivattyúegységének meleg víz hőmérséklet-érzékelője.

■ Ellenőrizze, hogy a napkollektoros rendszer szivattyúegységén
megtörténtek-e az alábbi beállítások:

■ Szolárpanelek maximális hőmérséklete: ≤110°C

■ Tartály maximális hőmérséklete: 
- Az EKHWS használati melegvíz-tartály esetében: 80°C
- Az EKHWSU használati melegvíz-tartály esetében: 70°C
- Az EKHWE használati melegvíz-tartály esetében: 75°C

■ A szivattyú működéséhez szükséges minimális hőmérséklet-
különbség a használati melegvíz-tartály és a szolárpanel
között: ≥10°C

Ellenőrző lista a helyes működés ellenőrzéséhez

A helyes működéssel kapcsolatban a következőket kell ellenőrizni:

■ Ha a szolárpanel hőmérséklete 10°C-kal meghaladja a
használati melegvíz-tartályban lévő víz hőmérsékletét, akkor a
napkollektoros rendszer szivattyúegysége és a napkollektoros
rendszert csatlakoztató készlet szivattyúja működésbe lép.(1)

■ Ha a szolárpanel hőmérséklete alacsonyabb, mint a használati
melegvíz-tartályban lévő víz hőmérséklete, akkor a nap-
kollektoros rendszer szivattyúegysége és a napkollektoros
rendszert csatlakoztató készlet szivattyúja leáll.

Használati útmutató

A rendszer beállítása

Az lehető legenergiatakarékosabb, ugyanakkor kényelmes
üzemeltetés érdekében fontos a rendszer helyes beállítása.

Ilyen megfontolásból a következőképpen kell eljárni:

Időszabályzók használata

■ Ellenőrizze a szolárpanel tájolását, és figyelje meg, hogy a nap
melyik szakában éri erős vagy gyenge napsugárzás. Egy kelet
felé tájolt szolárpanel például erős sugárzást kap reggel, de
gyenge sugárzást délután.

■ Gondolja át, hogy általában mikor van nagyobb mennyiségben
szükség használati melegvízre. Például tusolásnál reggel 7 és 9
óra között, majd délután 5 óra után újra.

■ Állítsa be a "használativíz-melegítés" és a "segédfűtés"
időszabályzóját úgy, hogy ne fűtse a használati melegvíz-tartályt
az egység a szolárpanelre eső intenzív napsugárzás időszakát
megelőzően.

Ezen kívül engedélyezze a "használativíz-melegítést" és/vagy a
"segédfűtést" körülbelül 1 órával a várható melegvízigény
időpontja előtt, illetve az éjjeli órákra. Ily módon az egység
és/vagy a segédfűtőelem kellő időben felfűti a használati
melegvíz-tartályt, illetve biztosítja a használati melegvizet akkor
is, ha nincs napsütés.

FIGYELMEZTETÉS

A hővezetés miatt a fűtés kör és a szolárkészlet
csatlakozása közötti cső nagyon felmelegedhet.
Emiatt legalább 0,5 m hosszú, szigetelt vörösréz csövet
kell használni.

(1) Ha a használativíz-melegítés üzemmód nem engedélyezett, a napkollektoros 
elsőbbség paraméter pedig = 1, akkor abban a pillanatban a hőszivattyú fűti a 
használati melegvíz-tartályt. 
További információk: 9. oldal, "A rendszer beállítása".
EKSOLHWAV1
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Példa

A használati melegvízre általában reggel 7 és 9 óra között van szükség, illetve délután 5 és este 11 óra között.

Mivel a szolárpanel délkelet felé néz, a rá eső sugárzás reggel 8 óra és este 6 óra között lesz erős.

Ha a nap folyamán a napsugárzás nem fűtötte fel kellőképpen a
használati melegvíz-tartályt, vagy ha az esti időszakban sok meleg
víz fogyott, akkor a használati melegvíz-tartályt az egységnek az
éjszaka folyamán felfűtenie, hogy reggel legyen felhasználható
használati melegvíz. Emiatt a fenti példában a használativíz-
melegítés engedélyezett éjszaka, a melegvízigényt megelőző
időszakban.

Délelőtt a használativíz-melegítés/segédfűtés le van tiltva. Ily módon
a használati melegvíz-tartály a melegvízfogyasztás után vagy
közben nem lesz újra felfűtve, és a rendszer megengedi, hogy
lehetőség szerint a nap fűtse fel újra a vizet.

Mivel délután 5 órától újra számítani lehet használati melegvíz-
fogyasztásra, a használativíz-melegítést és/vagy a segédfűtést előtte
1 órával, du. 4 órától újra engedélyezni kell. Ezzel biztosítható, hogy
délután 5 órára akkor is lesz meleg víz, ha kevés volt a napsütés a
nap folyamán.

A használati melegvíz-tartály hőmérsékletének beállítása

A használati melegvíz-tartálynak 2 hőmérséklet-érzékelője van.

A felső hőmérséklet-érzékelő az egység termosztátszenzora. Ezt a
hőmérsékletet az egységen lehet beállítani (lásd az egység
üzemeltetési kézikönyvét). Tanácsos ezt a hőmérsékletet a lehető
legalacsonyabbra állítani. Érdemes egy alacsonyabb hőmérséklettel,
pl. 48°C-kal kezdeni. Ha a szokásos vízhasználat során a meleg víz
így kevésnek bizonyul, akkor a hőmérsékletet fokozatosan növelni
kell addig, hogy a melegvíztartály a beállított hőmérséklettel éppen
kielégítse a napi igényeket.

Az alsó hőmérséklet-érzékelő a napkollektoros rendszer
szivattyúegységének termosztátszenzora. Ezt a hőmérsékletet a
napkollektoros rendszer szivattyúegységén lehet beállítani. Ezt a
hőmérsékletet a lehető legmagasabbra kell állítani, de nem többre az
adott használati melegvíz-tartályra vonatkozó hőmérsékleti
határértéknél, különben a tartály hővédelme aktiválódik.

- Az EKHWS használati melegvíz-tartály esetében: 80°C
- Az EKHWSU használati melegvíz-tartály esetében: 70°C
- Az EKHWE használati melegvíz-tartály esetében: 75°C

A fenti beállításokkal a víz hőszivattyú/segédfűtőelem általi fűtése a
lehető legkisebb mértékűre van korlátozva, a napenergia
hasznosítása a használati víz melegítéséhez pedig a lehető
legnagyobb mértékűre.

A napkollektoros elsőbbség paraméter beállítása
A napkollektoros rendszer és a hőszivattyú nem melegítheti
egyszerre a vizet.

Alapértelmezés szerint a tartály fűtésében a hőszivattyú élvez
elsőbbséget a nappal szemben.

Ez azt jelenti, hogy ha a használati melegvíz termosztátja kérelmet
jelez, és a használativíz-melegítés engedélyezett (az időszabály-
zóval vagy a használativíz-melegítés BE/KI gombbal; lásd az egység
üzemeltetési kézikönyvében), akkor a hőszivattyú fogja a vizet
melegíteni. Ha a napkollektoros melegítés éppen aktív, akkor a
rendszer leállítja.

Erre azért van szükség, mert ha nagyon gyenge a napsugárzás,
vagy a használatimelegvíz-igény előtt csak nem sokkal erősödött
meg a napsugárzás (pl. felhős időben), akkor kevés lehet a
használati melegvíz.

Ez az alapértelmezett beállítás módosítható úgy, hogy ha van
felhasználható napenergia, akkor a hőszivattyú általi használativíz-
melegítés (ha aktív) megszakadjon, és a napkollektor melegítse
tovább a vizet.

Ennek módosításához a [C-00] helyszíni beállítási paramétert 0-ra
kell állítani. A helyszíni beállítási paraméterek megtekintésével és
módosításával kapcsolatban lásd az egység szerelési
kézikönyvében a "Helyszíni beállítások" fejezetet. Ha a [C-00]
beállított értéke 0, akkor az elsőbbség a napkollektoros melegítésé,
ha a [C-01] beállított értéke 1, az elsőbbség a hőszivattyúé.

Használatimelegvíz-
igény Várható

Nem várható

A szolárpanelre eső 
sugárzás Erős

Gyenge

Az időszabályzók ajánlott beállítása

Használativíz-
melegítés/segédfűtés Engedélyezés

Letiltás

Óra 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

MEGJEGYZÉS Az időszabályzók beállításával kapcsolatban lásd az
egység üzemeltetési kézikönyvét.

MEGJEGYZÉS A használati melegvíz célhőmérsékletének beállítását
lásd az egység üzemeltetési kézikönyvében.

MEGJEGYZÉS A napkollektoros rendszer jó hatásfoka és a rendszer
hatékonysága érdekében ajánlatos, hogy az egység
vezérlőjén beállított használati melegvíz-hőmérséklet
alacsonyabb legyen, mint a napkollektoros rendszer
szivattyúegységének vezérlőjén beállított hőmérséklet.

MEGJEGYZÉS Ne feledje azonban, hogy ha a beállított érték 0, akkor
előfordulhat, hogy gyenge napsugárzás esetén nem
lesz elég meleg víz, amikor szükség lenne rá.

Ha szeretné ellenőrizni, hogy van-e elég meleg víz,
akkor olvassa le a vezérlőről a használati melegvíz
hőmérsékletét (lásd az egység üzemeltetési
kézikönyvét), és ha túl alacsonynak találja, akkor
nyomja meg a "használativíz-melegítés segédfűtéssel"
gombot. Erre azonnal átveszi a használativíz-
melegítést a hőszivattyú.
Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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Hibaelhárítás és szerelés

Ez a fejezet hasznos információkat tartalmaz a berendezés
működése során esetleg fellépő problémák felderítésével és
kiküszöbölésével kapcsolatban.

Általános irányelvek

A hibaelhárítás megkezdése előtt vizsgálja át alaposan az egységet,
nincsenek-e látható hibái, például meglazult csatlakozások vagy
sérült kábelek.

A Daikin szerviz értesítése előtt olvassa el figyelmesen ezt a
fejezetet, ezzel időt és pénzt takaríthat meg.

Ha egy biztonsági eszköz bekapcsolt, állítsa le a berendezést, és
derítse ki, hogy miért aktiválódott a biztonsági eszköz, mielőtt azt
kikapcsolná. A biztonsági eszközöket semmilyen körülmények között
nem szabad kiiktatni, vagy a gyári beállítástól eltérő értékre állítani.
Ha a probléma okát nem tudja kideríteni, hívja fel a helyi képviselőt.

Általános jelenségek

1. jelenség: A napkollektoros rendszer szivattyúegysége
működésbe lép, de a napkollektoros rendszert csatlakoztató
készlet szivattyúja nem működik.

2. jelenség: A napsütés erős, a napkollektoros rendszer
szivattyúegységének és a napkollektoros rendszert
csatlakoztató készletnek a szivattyúja mégsem indul be.

3. jelenség: Csak az EKHWSU esetében
A napkollektoros rendszer szivattyúegysége működésbe lép, de
a napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet szivattyúja
nem működik.

MEGJEGYZÉS A használati melegvíz-tartályba épített segédfűtőelem
a napkollektoros fűtéstől és a hőszivattyús haszná-
lativíz-melegítéstől függetlenül is képes működni.

Az alábbi mellékletek folyamatábrái részletesen
bemutatják azt a döntési algoritmust, amely
meghatározza, hogy a napkollektoros rendszert
csatlakoztató készlet vagy a hőszivattyú és/vagy a
segédfűtőelem végezze a használativíz-melegítést:
13. oldal, "A hőszivattyú és a napkollektoros rendszert
csatlakoztató készlet közötti választás döntési
algoritmusa" és 14. oldal, "A segédfűtőelem
választásának döntési algoritmusa".

Mielőtt megvizsgálná a berendezés kapcsolódobozát,
mindig ellenőrizze, hogy a berendezés főkapcsolója le
van-e kapcsolva.

LEHETSÉGES OK TEENDŐ

1 A tartály elérte a 
megengedett maximális 
hőmérsékletet (lásd az 
egység kijelzőjén a 
hőmérsékletet).

Lásd 3. oldal, "Hőmegszakító".

2 A napkollektoros 
rendszer szivattyú-
egysége és az egység 
közötti segédkontaktus 
nincs jól bekötve.

Ellenőrizze a vezetékeket.

3 A napkollektoros 
rendszer szivattyú-
egysége és az egység 
közötti elektromos 
vezetékek nincsenek jól 
bekötve a tartályon.

Ellenőrizze a vezetékeket.

4 A hőszivattyúé a 
használativíz-melegítés 
elsőbbsége.

Lásd 10. oldal, "A napkollektoros 
elsőbbség paraméter beállítása".

5 Aktiválódott a tartály 
hőmegszakítója.

Lásd az AA hibakódot itt: 12. oldal, 
"Hibakódok".

LEHETSÉGES OK TEENDŐ

1 A használati melegvíz-
tartály vize elérte a 
maximális hőmérsékletet.

Olvassa le az egység vezérlőjéről 
a használati melegvíz hőmérsékletét 
(lásd az egység üzemeltetési 
kézikönyvében), és ellenőrizze a maximális 
hőmérséklet beállítását a napkollektoros 
rendszer szivattyúegységén.

2 A kültéri egység fűti a 
használati melegvíz-
tartályt, mivel a 
használativíz-melegítés 
elsőbbségét a 
hőszivattyú kapta.

Lásd 10. oldal, "A napkollektoros 
elsőbbség paraméter beállítása".

LEHETSÉGES OK TEENDŐ

1 A használati melegvíz-
tartály termosztátjainak 
hőmérséklet-beállítása 
csökkentve lett.

Nézze meg a huzalozási rajz matricát a 
használati melegvíz-tartály 
kapcsolódobozán, és ellenőrizze a 
hőmérséklet-beállításokat.

2 A 2 utas szelep zárva 
marad.

Ellenőrizze a vezetékeket.
Nézze meg a huzalozási rajz matricát a 
használati melegvíz-tartály 
kapcsolódobozán, és ellenőrizze a 
hőmérséklet-beállításokat.
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Hibakódok

Ha egy biztonsági eszköz bekapcsol, akkor a kezelőfelület LED-je
villog, és megjelenik rajta egy hibakód.

Az alábbi hibakódok a napkollektoros rendszer üzemzavarára
utalhatnak. Először nézze meg a hibaelhárítási teendőket a szerelési
kézikönyvben.

A biztonsági berendezést ki, majd bekapcsolva állítsa alaphelyzetbe.

Ha a biztonsági berendezést nem sikerül így alaphelyzetbe állítani,
forduljon a helyi márkaképviselethez.

Hulladékelhelyezési követelmények

Az egység szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően
kell végezni.

Ne próbálja meg a rendszert házilag szétszerelni: a berendezés
szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését
a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően egy
szakképzett szerelő tudja csak elvégezni.

A berendezések alkatrészeit és anyagait csak speciális beren-
dezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra
alkalmassá tenni. A feleslegessé vált berendezés előírás szerinti
elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi
egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkért
forduljon a márkaképviselethez vagy a helyi hatóságokhoz.

Műszaki adatok

Hogyan kell kikapcsolni a berendezést

Kezelőfelület 
üzemmód 
(hűtés/fűtés =)

Használativíz-
melegítés üzemmód 
(w)

Nyomja meg 
a y gombot

Nyomja meg 
a v 
gombot

BE BE 1-szer 1-szer

BE KI 1-szer —

KI BE — 1-szer

KI KI — —

Hiba
kód A hiba oka Teendő

BH Az egység kilépő vizének 
hőmérséklete túl magas 
(> 65°C)

Ellenőrizze a 3 utas szelepet és 
a huzalozását:
• Ha a 3 utas szelep 

meghibásodott vagy rosszul 
van csatlakoztatva, akkor a 
napkollektoros rendszert 
csatlakoztató készlet 
működése közben "használati 
melegvíz" állásban marad.

• A napkollektoros rendszert 
csatlakoztató készlet egyik 
visszacsapó szelepe 
meghibásodott. Ellenőrizze a 
visszacsapó szelepeket.

AA Nyitva van a segédfűtőelem 
hővédője

A napkollektoros rendszer 
szivattyúegységén beállított 
megengedett maximális hőmér-
séklet túl magas. (Az EKHWS 
használati melegvíz-tartály 
esetében 80°C alá, az EKHWSU 
esetében 70°C alá, az EKHWE 
esetében 75°C alá kell állítani.)
Nullázza le (reset) a használati 
melegvíz-tartályon a 
segédfűtőelem hővédőjét.

A terméken ez a szimbólum van feltüntetve. Azt jelzi,
hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem
szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni.

• A napkollektoros rendszer szivattyúegysége 
csatlakozásainak maximális üzemi nyomása

2,5 MPa

• Az egység és a használati melegvíz-tartály 
hőcserélője csatlakozásainak maximális üzemi 
nyomása

0,3 MPa

• Minimális/maximális környezeti hőmérséklet 1/35°C
• A folyadék minimális/maximális hőmérséklete 1/110°C
• Hőátadó folyadék (napkollektoros oldal) propilénglikol
Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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Mellékletek

A hőszivattyú és a napkollektoros rendszert csatlakoztató készlet közötti választás 
döntési algoritmusa

Beállítás = 1  
(az elsőbbség 
nem a 
napkollektoros 
melegítésé)

Napkollektoros 
elsőbbség 
paraméter

Beállítás = 0
(az elsőbbség a

napkollektoros
melegítésé)

Igen
Rendelkezésre 
álló napenergia 
(szolárpanel T > 
DHW T SPS 
+10°C)

Ne
m Igen

Rendel-
kezésre álló 
napenergia 
(szolárpanel T 
> DHW T 
SPS +10°C)

Nem

DHW T U ≤ a 
hőszivattyú 
bekapcsolási 
hőmérséklete

Igen

Nem DHW T U ≤ a 
hőszivattyú 
bekapcsolási 
hőmérséklete

Igen Nem DHW T U ≤ a 
hőszivattyú 
bekapcsolási 
hőmérséklete

Nem

DHW melegítés 
engedélyezett (az 
időszabályzóval 
vagy a 
használativíz-
melegítés BE/KI 
gombbal)

Igen

Igen

Nem

DHW 
melegítés a 
hőszivattyúval

Nem DHW melegítés 
engedélyezett 
(az időszabály-
zóval vagy a 
használativíz-
melegítés BE/KI 
gombbal)

Igen Nem DHW T SPS 
> a használati 
melegvíz-
tartály 
maximális 
hőmérséklete

Igen

Nem DHW T SPS > a 
használati 
melegvíz-tartály 
maximális 
hőmérséklete

Igen DHW 
melegítés a 
hőszi-
vattyúval

DHW melegítés 
csak a segéd-
fűtőelemmel 
lehetséges. Lásd a 
BH választásának 
döntési 
algoritmusát.Nem

DHW melegítés 
engedélyezett 
(az időszabályzóval 
vagy a használativíz-
melegítés BE/KI 
gombbal)

DHW 
melegítés a 
szolárkészlet 
általDHW 

melegítés a 
szolár-

készlet által

A tartály elérte a 
megengedett 
maximális 
hőmérsékletet: 
további 
melegítés nem 
engedélyezett

Igen A tartály elérte a 
megengedett maxi-
mális hőmérsékletet: 
további melegítés nem 
engedélyezett

DHW melegítés 
csak a segéd-
fűtőelemmel 
lehetséges. 
Lásd a BH 
választásának 
döntési 
algoritmusát.

DHW melegítés 
a hőszivattyúval

DHW Használati meleg víz

DHW T SPS A szolárszivattyú egység hőmérséklet-érzékelője által mért használatimelegvíz-hőmérséklet

DHW T U Az egység hőmérséklet-érzékelője által mért használatimelegvíz-hőmérséklet

BH Segédfűtőelem
EKSOLHWAV1
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A segédfűtőelem választásának döntési algoritmusa

Beállítás = 1  
(az elsőbbség 
nem a 
napkollektoros 
melegítésé)

Napkollektoros 
elsőbbség 
paraméter

Beállítás = 0
(az elsőbbség a

napkollektoros
melegítésé)

Igen Rendelkezésre 
álló napenergia 
(szolárpanel T > 
DHW T SPS 
+10°C)

Nem Igen Rendel-
kezésre álló 
napenergia 
(szolárpanel T 
> DHW T 
SPS +10°C)

Nem

DHW T U ≤ a BH 
bekapcsolási 
hőmérséklete

Igen

Nem

DHW T U ≤ 
BH bekap-
csolási 
hőmérséklet

Igen Nem

DHW T U ≤ 
BH bekap-
csolási 
hőmérséklet

Nem

A BH nem működik 
(a szolárkészlet 
működik a maximális 
hőmérséklet 
eléréséig)

A BH működése 
engedélyezett 
(az időszabályzó 
által) Igen

Igen

A BH 
késleltetési 
ideje lejárt

Nem A BH működése 
engedélyezett 
(az idő-
szabályzó által)

Igen Nem

Nem

A BH 
működése 
engedélye-
zett (az 
időszabályzó 
által)

Igen

Igen

Nem A BH 
késleltetési 
ideje lejárt

A BH működik
Igen Nem

A BH késleltetési ideje 
lejárt

A BH nem 
működikA BH nem 

működik (a 
szolárkészlet 
működik a 
maximális 
hőmérséklet 
eléréséig)

A BH és a 
szolárkészlet 
is működik

Igen

A BH nem 
működik A BH működik

DHW Használati meleg víz

DHW T SPS A szolárszivattyú egység hőmérséklet-érzékelője által mért használatimelegvíz-hőmérséklet

DHW T U Az egység hőmérséklet-érzékelője által mért használatimelegvíz-hőmérséklet

BH Segédfűtőelem
Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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