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Úvod

Všeobecné informácie

Ďakujeme vám za nákup tejto solárnej súpravy EKSOLHWAV1.

Solárna súprava musí byť nainštalovaná kompetentnou osobou a
v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.

Solárna súprava sa musí pripojiť k nádrži na teplú vodu pre
domácnosť EKHWS*/EKHWE*.

Solárna súprava vám umožní ohriať vodu v domácnosti pomocou
slnka, vždy keď je slnko k dispozícii.

Pre dosiahnutie najvyššieho pohodlia a úspory energie vo vašom
systéme nezabudnite dodržiavať odsek "Konfigurácia vášho
systému" na strane 9 tohto návodu.

Rozsah tohto návodu

Tento návod na inštaláciu popisuje postupy pre inštaláciu a obsluhu
solárnej súpravy EKSOLHWAV1.

Identifikácia modelu

EKSOLHWAV1
Solárna súprava pre systém 

s tepelným čerpadlom vzduch do vody Návod na inštaláciu a obsluhu

PRED INŠTALÁCIOU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE
TENTO NÁVOD.

PO INŠTALÁCII NECHAJTE, PROSÍM, NÁVOD
V BLÍZKOSTI SOLÁRNEJ SÚPRAVY EKSOLHW.

NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO ZAPOJENIE
ZARIADENIA PRÍP. PRÍSLUŚENSTVA MÔŽE MAŤ ZA
NÁSLEDOK ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
VZNIK SKRATU, NETESNOSTÍ, POŽIARU ALEBO
INÝCH ŠKÔD NA ZARIADENÍ. POUŽÍVAJTE LEN
PRÍSLUŠENSTVO VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU
DAIKIN, KTORÉ JE ŠPECIÁLNE URČENÉ PRE
POUŽITIE S TÝMTO ZARIADENÍM. NECHAJTE HO
NAINŠTALOVAŤ ODBORNÍKOM.

POKIAĽ MÁTE NEJAKÉ POCHYBNOSTI TÝKAJÚCE SA
INŠTALÁCIE ALEBO POUŽITIA, JE NUTNÉ SA VŽDY
SPOJIŤ S VAŠIM PREDAJCOM SPOLOČNOSTI DAIKIN,
ABY VÁM PORADIL A POSKYTOL INFORMÁCIE.

JEDNOTKA POPÍSANÁ V TOMTO NÁVODE JE URČENÁ
PRE INŠTALÁCIU LEN VO VNÚTRI A PRE ROZSAH
OKOLITEJ TEPLOTY 0°C~35°C.

EK SOL HW A V1

V1 = 1P/230 V/50 Hz

Série 

Nádrž vody pre domácnosť

Solárna súprava

Európska súprava
EKSOLHWAV1
Solárna súprava pre systém s tepelným čerpadlom vzduch do 
vody
4PW41598-2H
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Všeobecné nastavenie a obsluha systému

Všeobecné nastavenie systému

Solárna súprava je určená na prenos tepla zo solárnych panelov
Daikin do výmenníka tepla nádrže na teplú vodu pre domácnosť
EKHWS*/EKHWE a je nutné ju nainštalovať do systému tak, ako je
uvedené na nižšie uvedenej schéme.

Solárne panely (1) zachytávajú slnečné teplo. Ak sa zvýšila teplota
roztoku glykolu v solárnom paneli na vyššiu teplotu než je teplota
vody v nádrži na teplú vodu pre domácnosť, čerpadlo stanice
solárneho čerpadla (2) a čerpadlo solárnej súpravy (3) sa spustia pre
prenos tepla do výmenníka tepla nádrže na teplú vodu pre
domácnosť s výnimkou danej priority pre tepelné čerpadlo. Viď
"Návod na obsluhu" na strane 9 (podsekcia: Konfigurácia vášho
systému).

Príslušenstvo

Príslušenstvo dodávané so solárnou súpravou

1 Solárne panely (EKS*26)

2 Stanica so solárnym čerpadlom (EKSRDS1A)

3 Regulátor stanice solárneho čerpadla so snímačmi teploty 
(EKS3PA)

3.1 Snímač teploty nádrže

3.2 Snímač teploty spätného prívodu do solárnych čerpadiel, TR

3.3 Snímač teploty prívodu s prietokomerom zo solárnych panelov 
(nadštandardná výbava EKSFLP12A)

3.4 Snímač teploty solárnych panelov, TK

4 Solárna súprava (EKSOL*)

5 Snímač teploty teplej vody pre domácnosť jednotky

6 2-cestný elektromagnetický ventil (len pre UK)
Povinné pre vytvorenie zhody so stavebným predpisom G3 vo 
Veľkej Británii (UK). Viď súprava EKUHW*.

Systém vykurovania.
Viď návod na inštaláciu jednotky.

Príklad jednotky

VAROVANIE

V dôsledku vedenia tepla môže byť potrubie medzi
okruhom ohrevu a pripojením solárnej súpravy veľmi
horúce.
Z tohto dôvodu musí byť toto potrubie vyrobené z medi
s dĺžkou najmenej 0,5 m a zaizolované.
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Príslušenstvo potrebné pre inštaláciu 
solárnej súpravy pre každý typ nádrže 
na teplú vodu pre domácnosť

EKHWS EKHWSU EKHWE

150 200 300 150 200 300 150 200 300

1 Zásuvka termistora 
1/2" BSP samec 
(vnútorný priemer 6,1)

1 1 1 1 1 1 1 — — —

2 Prípojka potrubia 3/4" 
BSP samec x 3/4" 
BSP samec

1 1 1 1 — — — 1 1 1

3 Tesnenie 7 6 7 7 7 6 6 6 7 7

4 Adaptér 3/4" BSP 
samica x 3/4" BSP 
samec

1 — 1 1 — — — — 1 1

5 Adaptér 3/4" BSP 
samec x 3/4" BSP 
samec

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

6 Prípojka a matica PG 2 2 2 2 2 2 2 — — —

7 Návod na inštaláciu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 EKRP1HB 
solárna/adresná karta 
diaľkového alarmu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Solárny stykač K7M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Skrutka na upevnenie 
stykača 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
Návod na inštaláciu a obsluhu
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Prehľad solárnej súpravy

Hlavné komponenty

Bezpečnostné funkcie

Tepelná poistka

Solárna súprava je elektricky spojená s tepelnou poistkou nádrže na
teplú vodu pre domácnosť. (Viď "Zapojenie na mieste inštalácie" na
strane 5).

Ak sa aktivuje tepelná poistka teplej vody pre domácnosť, elektrické
napájanie čerpadla solárnej súpravy sa preruší tak, že už sa nemôže
prenášať solárne teplo do nádrže na teplú vodu pre domácnosť.

Termostaty nádrže na teplú vodu pre domácnosť (len pre Veľkú
Britániu (UK))

Ak je teplota nádrže na teplú vodu pre domácnosť príliš vysoká,
termostaty zastavia čerpanie zo stanice so solárnym čerpadlom
(73°C) a uzavrú elektromagnetický 2-cestný ventil (79°C).

Inštalácia solárnej súpravy

Výber miesta inštalácie

■ Solárna súprava sa má nainštalovať do vnútorného priestoru,
kde nemrzne, s priamym pripojením k nádrži na teplú vodu pre
domácnosť.

■ Nezabudnite vytvoriť priestor na údržbu tak, ako je uvedené na
nižšie uvedenom nákrese.

■ Priestor okolo jednotky umožňuje dostatočný obeh vzduchu.

■ Je nutné zabezpečiť, aby v prípade netesností unikajúca voda
nespôsobila žiadne poškodenie alebo nebezpečné situácie.

■ Zariadenie nie je určené na používanie v prípadnom výbušnom
prostredí.

■ Jednotku neinštalujte ani neprevádzkujte v miestnostiach
uvedených nižšie:
- Kde sú prítomné korozívne plyny ako sú sírnaté plyny: 

medené potrubie a spájkované spoje môžu korodovať.
- Kde sa používajú prchavé horľavé plyny ako je riedidlo alebo 

benzín.
- Kde sú stroje vytvárajúce elektromagnetické vlny: riadiaci 

systém sa môže poškodiť.
- Kde vzduch obsahuje vysoké úrovne soli ako sú miesta 

v blízkosti oceánov a kde napätie veľmi kolíše ako sú napr. 
závody. Tiež vo vozidlách alebo na lodiach.

Rozmery a servisný priestor

Nižšie uvedené rozmery servisného priestoru spĺňajú požiadavky na
inštaláciu len solárnej súpravy.
Viac informácií o rozmeroch servisného priestoru nádrže na teplú
vodu pre domácnosť nájdete v návode na inštaláciu nádrže na teplú
vodu pre domácnosť.

1 Obehové čerpadlo solárnej súpravy

2 Výmenník tepla

3 Vstupná prípojka stanice so solárnym čerpadlom

4 Spätná prípojka stanice so solárnym čerpadlom

5 Prípojka vstupu z jednotky

6 Spätná prípojka jednotky

7a Spätná prípojka 200/300 l výmenníka tepla nádrže na teplú vodu 
pre domácnosť

7b Spätná prípojka 150 l výmenníka tepla nádrže na teplú vodu pre 
domácnosť

8 Vstupná prípojka výmenníka tepla nádrže na teplú vodu pre 
domácnosť

9 Skriňa EPP

10 Spätné ventily

10

10

8

7a

6

4

5

3

1

2

7b9 9

POZNÁMKA Pri inštalácii solárnej súpravy do nádrže na teplú vodu
pre domácnosť EKHWSU150* (len vo Veľkej Británii
(UK)) solárna súprava sa celkom presne nehodí do
nádrže.

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°
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Pokyny pre inštaláciu

■ Presvedčte sa, že sú všetky potrubia do solárnej súpravy
itzolované.

■ Zabezpečte, aby boli všetky potrubia do solárnej súpravy
dostatočne podopreté tak, aby nespôsobili žiadne namáhanie
solárnej súpravy.

■ Zabezpečte, aby bolo potrubie počas inštalácie chránené proti
vniknutiu nečistoty. Nečistota v potrubí môže upchať výmenník
tepla solárneho panelu a znížiť jeho výkon.

Inštalácia solárnej súpravy

■ Pri dodaní je nutné jednotku skontrolovať a v prípade poškode-
nia okamžite informovať reklamačného zástupcu dopravcu.

■ Skontrolujte, či sú priložené všetky časti príslušenstva jednotky.
Viď "Príslušenstvo dodávané so solárnou súpravou" na
strane 2.

■ Jednotku v pôvodnom obale dopravte čo najbližšie ku
konečnému miestu montáže, aby nedošlo k jej poškodeniu
počas prepravy.

Postup

Viď nákresy pre inštaláciu. Čísla na nákresoch označujú nižšie
uvedené kroky.

1 Nádrž na teplú vodu pre domácnosť uložte do vhodnej polohy,
aby ste uľahčili inštaláciu solárnej súpravy. Preto sa odporúča si
najprv prečítať celý postup inštalácie. Viď pokyny na inštaláciu
v návode na inštaláciu nádrže na teplú vodu pre domácnosť.

Len u EKHWS(U):
Do otvoru termistora namontujte zásuvku termistora pre snímač
teploty teplej vody pre domácnosť stanice so solárnym
čerpadlom. (Viď "Príslušenstvo dodávané so solárnou
súpravou" na strane 2, časť 1).

2 Viď príslušný pomocný krok v závislosti od kapacity vašej
nádrže. Pre Veľkú Britániu viď 2.3.

■ EKHW*200/300*:

2.1 Na vstupnú prípojku nádrže na teplú vodu pre domácnosť
pripojte adaptér 3/4" BSP samica x 3/4" BSP samec. Viď
"Príslušenstvo dodávané so solárnou súpravou" na
strane 2, časť 4.

2.2 Na vstupnú prípojku nádrže na teplú vodu pre domácnosť
pripojte pripojovacie potrubie 3/4" BSP samica x 3/4" BSP
samec. Viď "Príslušenstvo dodávané so solárnou súpravou"
na strane 2, časť 2 a 3.

■ EKHW*150*: Na vstupnú prípojku nádrže na teplú vodu pre
domácnosť pripojte pripojovacie potrubie 3/4" BSP samec x
3/4" BSP samec. Viď "Príslušenstvo dodávané so solárnou
súpravou" na strane 2, časť 2.

■ EKHWSU*

2.3 Na elektromagnetický 2-cestný ventil dodaný ako
príslušenstvo súpravy EKUHW* pripojte adaptér 3/4" BSP
samec x 3/4" BSP samec (x2). Viď "Príslušenstvo dodávané
so solárnou súpravou" na strane 2, časť 5.

2.4 Na vstupnú prípojku nádrže na teplú vodu pre domácnosť
pripojte elektromagnetický 2-cestný ventil. 
Ventil musí byť namontovaný tak, aby bola hlava ventilu nad
vodorovnou úrovňou potrubia, aby sa zabránilo veľmi
nevhodnej netesnosti, ktorá by mala za následok ohrozenie
bezpečnosti.
Ventil musí byť namontovaný tak, aby hlava ventilu
smerovala pred nádrž na teplú vodu pre domácnosť so
vstupom kábla zo spodnej strany. Skontrolujte smer šípky
prietoku na odliatku telesa elektromagnetického ventilu. Pri
pripojovaní a doťahovaní ventil nechytajte za jeho hlavu.

3 Len u EKHW*150*:

3.1 Zo spätnej prípojky 150 l výmenníka tepla nádrže na teplú
vodu pre domácnosť odskrutkujte uzáver 3/4" samec.
Tesnenie uschovajte.

3.2 Na spätnú prípojku 200/300 l výmenníka tepla nádrže na
teplú vodu pre domácnosť nasaďte uzáver 3/4" samec
spolu s tesnením.

4 Na výstupnú prípojku výmenníka tepla nádrže na teplú vodu pre
domácnosť pripojte adaptér 3/4" BSP samec x 3/4" BSP samec.
Viď "Príslušenstvo dodávané so solárnou súpravou" na
strane 2, časť 5.

Len u EKHWSU150* (len vo Veľkej Británii (UK)): Na výstupnú
prípojku výmenníka tepla nádrže na teplú vodu pre domácnosť
(dodáva zákazník, L = 50 mm) pripojte potrubie 3/4" BSP samec
x 3/4" BSP samec.

5 K vstupnej a výstupnej prípojke výmenníka tepla nádrže na teplú
vodu pre domácnosť pripojte solárnu súpravu a nasaďte tesne-
nia (x2). Krútiaci moment dotiahnutia 5 N•m. Viď "Príslušenstvo
dodávané so solárnou súpravou" na strane 2, časť 3.

6 Na potrubie dodané zákazníkom na mieste inštalácie nasaďte
adaptér 3/4" BSP samec x 3/4" BSP samec (x4).

■ Prípojka vstupu z jednotky.

■ Spätná prípojka k jednotke.

■ Vstupná prípojka zo stanice so solárnym čerpadlom.

■ Spätná prípojka stanice so solárnym čerpadlom.

Viď "Príslušenstvo dodávané so solárnou súpravou" na
strane 2, časť 5.

7 K potrubiu dodanom zákazníkom pripojte solárnu súpravu a nasaďte
tesnenia (x4). Krútiaci moment dotiahnutia 5 N•m. Viď
"Príslušenstvo dodávané so solárnou súpravou" na strane 2, časť 3.

8 Len u EKHWSU* (len vo Veľkej Británii (UK)): Vyrežte materiál
EPP z veka EPP:

9 Ľavú stranu skrine EPP namontujte na solárnu súpravu.

10 Veko EPP namontujte na pravú stranu skrine EPP.

11 Pravú stranu skrine EPP namontujte na solárnu súpravu.

Dávajte pozor, aby bol kábel čerpadla vedený cez otvory na
spodnej strane skrine EPP.

12 Na upevnenie skrine EPP použite skrutky a podložky (x2).
Skrutky dotiahnite.
Príliš silno nedoťahujte. Príliš silné dotiahnutie môže poškodiť
skriňu EPP. Maximálny dovolený krútiaci moment dotiahnutia
1,5 N•m.

Viď kapitola "Typické príklady použitia" v návode na inštaláciu
poskytnutom s jednotkou, kde nájdete detaily o pripojení
vodovodných okruhov a 3-cestného ventilu s pohonom motorom.

obrázok 1 obrázok 2 obrázok 3

EKHW*150* EKHWSU150* EKHWSU200*

EKHW*200* EKHWSU300*

EKHW*300* VAROVANIE

V dôsledku vedenia tepla môže byť potrubie medzi
okruhom ohrevu a pripojením solárnej súpravy veľmi
horúce.
Z tohto dôvodu musí byť toto potrubie vyrobené z medi
s dĺžkou najmenej 0,5 m a zaizolované.

Zabezpečte, aby kábel čerpadla pri jeho ukladaní
neprišiel do styku s potrubím pod čerpadlom.

Nezamieňajte vstupné a výstupné prípojky.

POZNÁMKA Ak chcete medzi jednotku a solárnu súpravu
nainštalovať vhodné prípojky, je dôležité, aby bol
3-cestný ventil správne namontovaný.

Zabezpečte, aby vodovodné potrubie k solárnej súprave
prichádzalo zo solárneho panela a aby bola jednotka
správne podopretá a nespôsobovala žiadne namáhanie
solárnej súpravy.
Návod na inštaláciu a obsluhu
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Naplnenie vodou

Jednotku a nádrž naplňte vodou (viď návody na inštaláciu jednotky a
nádrže na teplú vodu pre domácnosť).

Obvod solárneho panelu naplňte roztokom glykolu.

Zapojenie na mieste inštalácie

Prehľad

Nižšie uvedený obrázok poskytuje prehľad o požadovanom zapojení
niekoľkých častí inštalácie. Pozrite si tiež schému zapojenia, návod
na inštaláciu jednotky, nádrž na teplú vodu pre domácnosť a stanicu
solárneho čerpadla.

Inštalácia EKRP1HB do jednotky

Nainštalujte riadiacu dosku PCB dodanú spolu so solárnou súpravou
do jednotky.

Viď "Príslušenstvo dodávané so solárnou súpravou" na strane 2,
časť 8.

1 Otvorte skriňu EKRP1HB.

2 Vyberte PCB a rozbaľte ju.

3 Otvorte vrecko s príslušenstvom a vyberte konektor označený
X1A.

4 Tento konektor umiestnite na EKRP1HB PCB (na konektor
X1A/CN1).

Dodržujte pokyny vášho dodávateľa solárnych panelov.
Zabezpečte, aby sa používal netoxický glykol.

■ Pred uskutočnením ľubovoľného pripojenia vypnite
elektrické napájanie.

■ Elektrickú inštaláciu a zapojenie komponentov musí
na mieste montáže nainštalovať elektrikár s
príslušným oprávnením. Zariadenie musí spĺňať
príslušné európske a národné predpisy.

■ Elektrická inštalácia musí byť uskutočnená v súlade
so schémou zapojenia a podľa pokynov uvedených
nižšie.

A...I Viď návod na inštaláciu jednotky

J Solárny panel

K Regulátor stanice so solárnym čerpadlom (EKSR3PA)

L Stanica so solárnym čerpadlom (EKSRDS1A)

M Solárna súprava

N Len pre EKHWSU: elektromagnetický 2-cestný ventil

Príklad jednotky

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

Položka Popis
Požadovaný 

počet vodičov
Maximálny 
prúd

1 ... 9 Pozrite návod na inštaláciu jednotky

10 Kábel snímača solárneho 
panela

2 —

11 Snímač teploty teplej vody 
pre domácnosť stanice 
so solárnym čerpadlom

2 —

12 Snímač teploty spätného 
prívodu do solárnej jednotky

2 —

13 Kábel prevádzkového 
signálu zo stanice 
so solárnym čerpadlom 
do jednotky

2 —

14 Elektrický napájací kábel 
z jednotky do nádrže
(Dodané zákazníkom)

EKHWS 2(a)

(a) Minimálny prierez kábla: 0,75 mm2

1 A

EKHWE 2(a)

EKHWSU 4(a)

15 Elektrický napájací kábel zo 
solárnej súpravy do nádrže

2 + GND 1 A

16 Len pre EKHWSU.
Elektrický napájací kábel 
z elektromagnetického 
2-cestného ventilu do 
nádrže 

2 + GND 1 A

1 Zabalená PCB (adresná karta solárneho zariadenia/diaľkového 
poplachu)

2 Návod na inštaláciu

3 Vrecko s príslušenstvom

4 Skriňa EKRP1HB

3
2

1

3

4

2 1

X2A/CN2

X
1A

/C
N

1

YC
Y1 Y2 Y3 Y4
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5 Plastové podložky z vrecka s príslušenstvom nasaďte na zadnú
dosku rozvodnej skrine.

6 Na plastové podložky uložte PCB EKRP1HB.

■ Len pre jednotky EKHBH/X:
Riadiaci kábel (z vrecka s príslušenstvom) nasaďte medzi
A1P: X33A (hlavná PCB) a A4P: X2A/CN2 (EKRP1HB PCB).

■ Len pre jednotky EDH, EBH, EDL a EBL:
Riadiaci kábel (z vrecka s príslušenstvom) nasaďte medzi
A11P: X33A (hlavná PCB) a A4P: X2A/CN2 (EKRP1HB
PCB).

Inštalácia solárneho stykača K7M do jednotky

Viď "Príslušenstvo dodávané so solárnou súpravou" na strane 2,
časť 9.

1 Solárny stykač K7M upevnite nad štítok K7M v jednotke. Použite
2 dodané upevňovacie skrutky stykača. Viď "Príslušenstvo
dodávané so solárnou súpravou" na strane 2, časť 10.

■ Len pre jednotky EKHBH/X_AA a EKHBH/X_AB:

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

■ Inštalácia stykača solárnej jednotky K7M je
POTREBNÁ LEN pre:

■ EKHBH/X_AA a EKHBH/X_AB.

■ EDH_AA, EBH_AA, EDL_AA a EBL_AA.

■ Inštalácia stykača solárnej jednotky K7M NIE JE
POTREBNÁ pre EKHBH/X_BA.

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
Návod na inštaláciu a obsluhu
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■ Len pre jednotky EDH_AA, EBH_AA, EDL_AA a EBL_AA:

2 Konektor K7M umiestnite na konektor X14A A1P (EKHB)/A11P
(EDH, EBH, EDL, EBL) PCB.

3 Vodič K7M označený X2M/19 umiestnite na svorkovnici X2M do
hornej polohy svorky 19.

4 Vodič K7M označený X2M/21 najprv prevlečte pod
(EKHBH/X)/okolo (EDH, EBL, EDH a EDL) svorkovnice X2M a
potom vodič upevnite na svorkovnici X2M do spodnej polohy
svorky 21 (na strane pripojenia svorkovnice X2M).

Pripojenie snímačov teploty

1 Snímač solárneho panela stanice so solárnym čerpadlom
namontujte do solárneho panela podľa pokynov dodávateľa
stanice so solárnym čerpadlom a solárnych panelov.

2 Montáž snímača teploty teplej vody pre domácnosť stanice so
solárnym čerpadlom

■ EKHWS(U)
Snímač teploty teplej vody pre domácnosť stanice so
solárnym čerpadlom namontujte do spodného držiaka
snímača nádrže na teplú vodu pre domácnosť.
Snímač zasuňte pokiaľ možno čo najhlbšie do držiaka a
použite tepelnú pastu.

■ EKHWE

Pripojenie kábla elektrického napájania z jednotky do
nádrže na teplú vodu pre domácnosť

Pripojte svorky jednotky k nádrži na teplú vodu pre domácnosť.

Nezabudnite káble upevniť káblovou svorkou a tým zabezpečíte
uvoľnenie napnutia.

Viď návod na inštaláciu nádrže na teplú vodu pre domácnosť.

Pripojenie regulátora stanice solárneho čerpadla, stanice
solárneho čerpadla, vnútornej jednotky, nádrže na teplú
vodu pre domácnosť a solárnej súpravy

Pozri obrázok nižšie.

1 Vytvorte požadované prípojky medzi prídavnou voliteľnou kartou
PCB A4P a svorkou X2M vnútornrj jednotky,

2 pripojte regulátor stanice solárneho čerpadla k stanici čerpadla,

3 pripojte regulátor stanice solárneho čerpadla k vnútornej
jednotke,

4 pripojte vnútornú jednotku k nádrži na teplú vodu pre
domácnosť,

5 pripojte kábel elektrického napájania zo solárnej súpravy
k nádrži na teplú vodu pre domácnosť.

■ Len pre jednotky EKHBH/X_AA a EKHBH/X_AB:

POZNÁMKA ■ Snímač teploty teplej vody pre domácnosť
jednotky je namontovaný do horného držiaka
snímača nádrže na teplú vodu pre
domácnosť.

■ Vzdialenosť medzi káblami termistora a
káblom elektrického napájania musí byť vždy
najmenej 5 cm, aby sa zabránilo elektro-
magnetickému rušeniu na kábloch
termistora.

X2M

K7M

19 20 21

19

21

X14A

A11P

A4P

1 2 3

Viď nálepku elektrickej schémy zapojenia na elektrickej
rozvodnej skrini nádrže na teplú vodu pre domácnosť

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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■ Len pre jednotky EKHBH/X_BA: ■ Pripojenie k nádrži na teplú vodu pre domácnosť:

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

■ Nezabudnite pripojiť uzemňovací vodič.

■ EKHWS(U)

Nezabudnite zabezpečiť uvoľnenie napnutia káblov
správnym použitím prípojok a matíc PG
(namontovaných na nádrži na teplú vodu pre
domácnosť).
Viď "Príslušenstvo dodávané so solárnou súpravou"
na strane 2, časť 6. Polohy, kde sa majú naskrutkovať
prípojky a matice PG na nádrž na teplú vodu pre
domácnosť sú zobrazené na obrázkoch 1, 2 a 3 ako
činnosti 14.

■ EKHWE

PCB: A4P

3x 14
EKHWSU

2x2x

2x2x

14
EKHWS

EKSOLHW

2x2x EKSOLHW

2x1x EKUHW2WB

Unit EKSOLHW
Návod na inštaláciu a obsluhu
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Spustenie

Kontroly systému pred prvým spustením

Okrem kontrol pred prvým spustením jednotky (viď návod na
inštaláciu jednotky) musíte pred zapnutím obvodového ističa
skontrolovať nasledovné položky inštalácie solárnej súpravy:

■ Nádrž na teplú vodu pre domácnosť je naplnená vodou. Viď
návod na inštaláciu nádrže na teplú vodu pre domácnosť.

■ Okruh, pripojený k solárnej súprave, je naplnený vodou. Pozrite
návod na inštaláciu jednotky.

■ Okruh solárneho kolektora je naplnený glykolom. Pozrite návod
na inštaláciu solárneho okruhu.

■ Presvedčte sa, že je solárna súprava na nádrži na teplú vodu
pre domácnosť správne upevnená a že je dobre utesnená.

■ Zapojenie a uzemnenie na mieste inštalácie

Presvedčte sa, že je čerpadlo solárnej súpravy pripojené
k nádrži na teplú vodu pre domácnosť tak, ako je zobrazené na
elektrickej schéme zapojenia a uzemňovacie vodiče čerpadla
boli správne pripojené. Uzemňovacie svorky majú byť
dotiahnuté.

■ Zabezpečte, aby bol pomocný kontakt stanice solárneho
čerpadla pripojený k jednotke.

■ Zabezpečte pripojenie kábla elektrického napájania z jednotky
k nádrži na teplú vodu pre domácnosť.

■ Montáž snímačov

Zabezpečte, aby boli snímač teploty solárneho panela a snímač
teploty teplej vody pre domácnosť stanice so solárnym
čerpadlom správne namontované.

■ Skontrolujte, či sú na stanici so solárnym čerpadlom vykonané
nasledovné nastavenia:

■ Maximálna teplota solárneho panela: ≤110°C

■ Maximálna teplota nádrže:
- Pre nádrž na teplú vodu pre domácnosť EKHWS: 80°C
- Pre nádrž na teplú vodu pre domácnosť EKHWSU: 70°C
- Pre nádrž na teplú vodu pre domácnosť EKHWE: 75°C

■ Minimálny rozdiel teploty medzi nádržou na teplú vodu pre
domácnosť a solárnym panelom pred spustením prevádzky
čerpadla: ≥10°C

Kontrola správnej funkcie

Aby sa zabezpečila správna funkcia, je nutné skontrolovať
nasledovné položky:

■ Ak je teplota solárneho panelu o 10°C vyššia ako teplota nádrže
na teplú vodu pre domácnosť, spustia sa čerpadlo stanice so
solárnym čerpadlom a solárnej súpravy.(1)

■ Ak je teplota solárneho panela nižšia ako teplota nádrže na
teplú vodu pre domácnosť, čerpadlo stanice so solárnym
čerpadlom a solárnej súpravy sa zastavia.

Návod na obsluhu

Konfigurácia vášho systému

V snahe zabezpečiť maximálnu úsporu energie kombinovanú
s maximálnym pohodlím je dôležité konfigurovať váš systém
správnym spôsobom.

Z tohto dôvodu je veľmi dôležité vykonať nasledovné:

Použitie časových spínačov plánu činností

■ Skontrolujte orientáciu vášho solárneho panela a zistite počas
akej doby v priebehu dňa je intenzita slnka najsilnejšia a
najslabšia. Napríklad solárny panel smerovaný na východ
obdrží silnú intenzitu v priebehu dopoludnia, slabú intenzitu
počas odpoludnia.

■ Overte si zvyčajnú špičkovú spotrebu teplej vody v domácnosti.
Napr. pri sprchovaní počas rána od 7 do 9 hod. a znova večer
od 17 hod..

■ Nastavte časový spínač plánu činností na ohrev vody v domác-
nosti a ohrev pomocou pomocného čerpadla, čím sa zablokuje
ohrev nádrže vody v domácnosti jednotkou predtým, než
slnečné ožiarenie solárneho panela sa stane intenzívnym.

Na druhej strane odblokuje ohrev vody v domácnosti a ohrev
pomocou pomocného čerpadla asi 1 hodinu pred očakávanou
spotrebou teplej vody v domácnosti alebo počas noci. Takým
spôsobom jednotka a/alebo ohrievač s pomocným čerpadlom
ohrejú nádrž na vodu v domácnosti a zaručí teplú vodu pre
domácnosť v prípade, že nebolo žiadne slnko.

VAROVANIE

V dôsledku vedenia tepla môže byť potrubie medzi
okruhom ohrevu a pripojením solárnej súpravy veľmi
horúce.
Z tohto dôvodu musí byť toto potrubie vyrobené z medi
s dĺžkou najmenej 0,5 m a zaizolované.

(1) Pokiaľ je aktivovaný režim ohrevu vody pre domácnosť, parameter priority 
solárnej energie = 1 a tepelné čerpadlo ohrieva nádrž na vodu pre domácnosť. 
Viac informácií získate v "Konfigurácia vášho systému" na strane 9.
EKSOLHWAV1
Solárna súprava pre systém s tepelným čerpadlom vzduch do 
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Príklad

Vaša spotreba vody v domácnosti je od 7 do 9 hod. ráno a od 17 do 23 hod. večer.

Keďže je solárny panel orientovaný smerom k juhovýchodu, žiarenie na solárny panel môže byť intenzívne od 8 do 18 hod.

Ak nádrž na teplú vodu pre domácnosť nebola dostatočne ohriata
slnkom v priebehu dňa alebo bolo spotrebované veľa teplej vody
večer predtým, nádrž na teplú vodu pre domácnosť musí byť ohriata
počas noci pomocou jednotky, takže je teplá voda ráno pripravená na
spotrebu. Z tohto dôvodu vo vyššie uvedenom príklade ohrev vody v
domácnosti je počas noci odblokovaný, kým sa neočakáva spustenie
spotreby teplej vody.

Ráno je ohrev vody v domácnosti alebo ohrev s pomocným
čerpadlom zablokovaný. Týmto spôsobom nádrž na teplú vodu
v domácnosti nie je opakovane ohrievaná po spotrebovaní alebo
počas spotreby teplej vody a slnko má šancu opätovne ohriať vodu
pokiaľ možno čo najviac.

Keďže spotreba teplej vody v domácnosti sa znova očakáva od
17 hod., ohrev vody v domácnosti a/alebo ohrev s pomocným
čerpadlom je odblokovaný znova 1 hodinu predtým, od 16 hod. To
zaručí, v prípade neprítomnosti slnka počas dňa, maximálnu
kapacitu teplej vody o 17 hod..

Nastavenie teploty nádrže na teplú vodu pre domácnosť

Nádrž na teplú vody v domácnosti má 2 snímače teploty.

Horný snímač teploty je termostatický snímač vašej jednotky. Táto
teplota môže byť nastavená na jednotke (viď návod na obsluhu
jednotky). Je vhodné nastaviť túto teplotu čo možno najnižšie.
Začnite s nízkou teplotou, napr. 48°C. Ak pri tejto teplote máte
nedostatok teplej vody, postupne ju zvyšujte, kým nájdete teplotu
teplej vody, ktorá pokrýva vašu dennú potrebu.

Spodný snímač teploty je termostatický snímač stanice so solárnym
čerpadlom. Táto teplota môže byť nastavená na stanici so solárnym
čerpadlom. Túto teplotu nastavte čo možno najvyššie, ale nie vyššie
než uvedené teploty vo funkcii nainštalovaných nádrží na teplú vodu
pre domácnosť, lebo inak sa môže aktivovať tepelná ochrana
v nádrži.

- Pre nádrž na teplú vodu pre domácnosť EKHWS: 80°C
- Pre nádrž na teplú vodu pre domácnosť EKHWSU: 70°C
- Pre nádrž na teplú vodu pre domácnosť EKHWE: 75°C

S vyššie uvedenými nastaveniami ohrev vody pomocou tepelného
čerpadla alebo ohrievača s pomocným čerpadlom bude obmedzený
na požadované minimum a solárny ohrev bude nastavený v nádrži
na teplú vodu v domácnosti na maximum.

Nastavenie parametrov priority solárnej energie

Súčasný ohrev vody slnkom a tepelným čerpadlom nie je možný.

Štandardne ohrev nádrže tepelným čerpadlom má prioritu pred
ohrevom pomocou slnka.

To znamená, že ak je požiadavka termostatu teplej vody pre
domácnosť a ohrev vody v domácnosti odblokovaný (pomocou
časového spínača plánu činností alebo tlačidla ZAP/VYP ohrevu
vody pre domácnosť, viď návod na obsluhu jednotky), ohrev sa
vykoná pomocou tepelného čerpadla. V prípade, že je solárny ohrev
aktívny, solárny ohrev sa zastaví.

Tým sa zabráni nedostatku teplej vody v domácnosti v prípade, že je
solárne žiarenie veľmi slabé alebo solárne žiarenie sa stane silným
len krátko pred očakávanou požiadavkou na teplú vodu (napr.
zamračený deň).

Toto štandardné nastavenie sa môže zmeniť tak, že stále, keď je
solárny ohrev k dispozícii, ohrev vody v domácnosti pomocou
tepelného čerpadla (ak je aktívne) sa preruší a vykoná sa pomocou
slnka.

Ak to chcete zmeniť, nastavte parameter [C-00] na 0. Ak sa dostať na
parametre a ako ich nastavovať, nájdete v návode na inštaláciu
jednotky, odsek "Nastavenia na mieste inštalácie". [C-00] nastavený
na 0 znamená prioritu solárnej energie, [C-01] nastavený na 1
znamená prioritu tepelného čerpadla.

Priebeh spotreby teplej 
vody v domácnosti Očakávaný

Neočakávaný

Solárne žiarenie na 
solárny panel Silné

Slabé

Odporúčané nastavenie časových spínačov 
plánu činností 

Ohrev vody 
v domácnosti/ohrev 
pomocou pomocného 
čerpadla

Odblokovať

Zablokovať

Hodina 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

POZNÁMKA Ako nastaviť časové spínače plánu činností nájdete
v návode na obsluhu jednotky.

POZNÁMKA Zmenu nastavenia teploty teplej vody v domácnosti
nájdete v návode na obsluhu jednotky.

POZNÁMKA Pre optimálnu solárnu efektívnosť a prevádzku
systému je vhodné, aby nastavenie teploty teplej vody
v domácnosti v regulátore jednotky bolo nižšie ako
nastavenie teploty na regulátore stanice so solárnym
čerpadlom.

POZNÁMKA Uvedomte si, že nastavenie tohto parametra na 0
môže spôsobiť nedostatočne teplú vodu v čase
požiadavky na teplú vodu v domácnosti počas dní so
slabou intenzitou slnečného žiarenia.

Ak si nie ste istí s prístupnosťou teplej vody, na regulá-
tore skontrolujte teplotu teplej vody v domácnosti (viď
návod na obsluhu jednotky) a ak je príliš nízka, stlačte
tlačidlo 'teplá voda v domácnosti pomocou pomocného
čerpadla'. Tým sa ihneď spustí ohrev vody pre
domácnosť pomocou tepelného čerpadla.
Návod na inštaláciu a obsluhu
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Odstraňovanie problémov a údržba

Tento odsek poskytuje užitočné informácie pre diagnostiku a nápravu
určitých problémov, ktoré v jednotke môžu vzniknúť.

Všeobecné pokyny

Pred začatím postupu na odstránenie problému je nutné jednotku
dôkladne skontrolovať a pokúsiť sa nájsť zrejmé vady ako sú
napríklad uvolnené spojenia alebo vadné elektrické zapojenie.

Než sa spojíte s miestnym predajcom výrobkov spoločnosti Daikin,
podrobne si prečítajte túto kapitolu – môže vám to ušetriť čas a
peniaze.

Ak je aktivované bezpečnostné zariadenie, zastavte jednotku a
zistite, prečo bolo aktivované bezpečnostné zariadenie pred jej
resetovaním. Za žiadnych okolností nesmú byť bezpečnostné
zariadenia premostené alebo zmenené na inú hodnotu než je
nastavenie z výroby. V prípade, že sa problém nedá nájsť, zavolajte
vášho miestneho predajcu.

Všeobecné symptómy

Symptóm 1: Čerpadlo stanice so solárnym čerpadlom sa spustí,
ale čerpadlo solárnej súpravy nepracuje.

Symptóm 2: Je množstvo slnečnej intenzity, ale stanica so
solárnym čerpadlom a čerpadlá solárnej súpravy sa nespustia.

Symptóm 3: Len pre EKHWSU
Čerpadlo stanice so solárnym čerpadlom sa spustí, ale čerpadlo
solárnej súpravy nepracuje.

POZNÁMKA Ohrievač s pomocným čerpadlom v nádrži na teplú
vodu pre domácnosť môže pracovať nezávisle od
solárneho ohrevu alebo ohrevu vody pre domácnosť
pomocou tepelného čerpadla. 

Podrobný priebeh rozhodovania o ohreve vody
v domácnosti pomocou solárnej súpravy alebo
tepelného čerpadla, resp. ohrievača s pomocným
čerpadlom nájdete v prílohách "Schéma rozhodovania
o ohreve vody pre domácnosť pomocou tepelného
čerpadla alebo pomocou solárnej súpravy" na
strane 13 a "Schéma rozhodovania o ohreve vody pre
domácnosť pomocou ohrievača s pomocným
čerpadlom" na strane 14.

Pri kontrole rozvodnej skrinky jednotky musí byť hlavný
vypínač jednotky vždy vypnutý.

MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVNÁ ČINNOSŤ

1 Nádrž dosiahla 
maximálnu dovolenú 
teplotu (viď teplota na 
displeji jednotky)

Viď "Tepelná poistka" na strane 3.

2 Pomocný kontakt zo 
stanice so solárnym 
čerpadlom do jednotky 
nie je správne zapojený

Skontrolujte elektrické zapojenie.

3 Čerpadlo solárnej 
súpravy nie je správne 
pripojené k jednotke 
cez nádrž 

Skontrolujte elektrické zapojenie.

4 Priorita ohrevu vody pre 
domácnosť je daná 
tepelnému čerpadlu

Viď "Nastavenie parametrov priority 
solárnej energie" na strane 10.

5 Aktivovala sa tepelná 
poistka nádrže

Viď kód chyby AA v "Kódy chýb" na 
strane 12.

MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVNÁ ČINNOSŤ

1 Dosiahla sa maximálna 
teplota nádrže na teplú 
vodu pre domácnosť

Skontrolujte teplotu teplej vody pre 
domácnosť na regulátore jednotky (viď 
návod na obsluhu jednotky) a skontrolujte 
nastavenie maximálnej teploty na vašej 
stanici so solárnym čerpadlom.

2 Vonkajšia jednotka 
ohrieva nádrž na vodu 
pre domácnosť, keďže 
priorita ohrevu vody je 
daná tepelnému 
čerpadlu.

Viď "Nastavenie parametrov priority 
solárnej energie" na strane 10.

MOŽNÁ PRÍČINA NÁPRAVNÁ ČINNOSŤ

1 Nastavenia teploty 
termostatov nádrže na 
vodu pre domácnosť boli 
znížené.

Viď elektrickú schému zapojenia na 
elektrickej rozvodnej skrini nádrže na teplú 
vodu pre domácnosť a skontrolujte 
nastavenia teploty.

2 2-cestný ventil zostáva 
uzavretý.

Skontrolujte elektrické zapojenie.
Viď elektrickú schému zapojenia na 
elektrickej rozvodnej skrini nádrže na teplú 
vodu pre domácnosť a skontrolujte 
nastavenia teploty.
EKSOLHWAV1
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Kódy chýb

Ak je aktivované poistné zariadenie, LED ovládača bude blikať a
zobrazí sa kód chyby.

Nasledovné kódy chyby sa môžu týkať poruchy vášho solárneho
systému. Najprv skontrolujte tiež nápravné činnosti tak ako sú
uvedené v návode na inštaláciu.

Resetujte bezpečnosť vypnutím a opätovným zapnutím jednotky.

V prípade, že tento postup obnovenia bezpečnosti nie je úspešný,
spojte sa s miestnym predajcom.

Požiadavky na likvidáciu odpadu

Demontáž jednotky, likvidácia chladiva, oleja a ostatných častí
zariadenia musí prebiehať v súlade s príslušnými miestnymi a
národnými predpismi.

Systém sa nepokúšajte demontovať sami. Demontáž systému,
likvidáciu chladiva, oleja a ostatných častí zariadenia môže vykonať
len kvalifikovaný inštalatér a musí prebiehať v súlade s príslušnými
miestnymi a národnými predpismi.

Jednotky je nutné likvidovať v špeciálnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť jeho opätovné
využitie, recykláciu a obnovu. Tým, že zabezpečíte, aby tento
výrobok bol správne likvidovaný do odpadu, napomôžete zabrániť
prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské
zdravie. Preto sa spojte s inštalatérom alebo miestnym úradom, kde
môžete získať viac informácií.

Technické špecifikácie

Pokyny pre vypínanie jednotky

Režim rozhrania 
používateľa 
(kúrenie/klimatizácia 
=)

Režim ohrevu vody 
pre domácnosť (w)

Stlačte 
tlačidlo y

Stlačte 
tlačidlo v

ON (ZAP) ON (ZAP) 1 krát 1 krát

ON (ZAP) OFF (VYP) 1 krát —

OFF (VYP) ON (ZAP) — 1 krát

OFF (VYP) OFF (VYP) — —

Kód 
chyby Príčina poruchy Nápravná činnosť

BH Teplota vody na výstupe 
jednotky je príliš vysoká 
(>65°C)

Skontrolujte 3-cestný ventil a jeho 
zapojenie:
• 3-cestný ventil je porušený alebo 

nesprávne pripojený a počas 
prevádzky solárnej súpravy zostáva 
v polohe "teplá voda domácnosti".

• Jeden zo spätných ventilov v solárnej 
súprave je porušený. Skontrolujte 
spätné ventily.

AA Tepelná ochrana 
ohrievača s pomocným 
čerpadlom je otvorená

Maximálne dovolené nastavenie teploty 
na stanici so solárnym čerpadlom je 
nastavené príliš vysoko. (má byť 
nastavené pod 80°C pre nádrže na teplú 
vodu pre domácnosť EKHWS, pod 70°C 
pre EKHWSU a pod 75°C pre EKHWE).
Resetujte tepelnú ochranu ohrievača s 
pomocným čerpadlom na nádrži na teplú 
vodu pre domácnosť.

Váš výrobok je označený týmto symbolom. To
znamená, že elektrické a elektronické výrobky nie je
možné likvidovať s netriedeným odpadom
z domácností.

• Maximálny prevádzkový tlak prípojok smerom 
k stanici so solárnym čerpadlom a smerom 
od nej.

2,5 MPa

• Maximálny prevádzkový tlak prípojok smerom 
k jednotke a smerom od nej a prípojok 
k výmenníku tepla nádrže na teplú vodu 
pre domácnosť a smerom od neho. 

0,3 MPa

• Minimálna/maximálna okolitá teplota 1/35°C
• Minimálna/maximálna teplota kvapaliny 1/110°C
• Kvapalina prenosu tepla (solárna strana) propylénglykol
Návod na inštaláciu a obsluhu

12
EKSOLHWAV1

Solárna súprava pre systém s tepelným čerpadlom vzduch do
vody

4PW41598-2H



Prílohy

Schéma rozhodovania o ohreve vody pre domácnosť pomocou tepelného čerpadla alebo 
pomocou solárnej súpravy

Nastavenie = 1 
(žiadna priorita 
solárnej energie)

Parameter priority 
solárnej energie

Nastavenie = 0
(priorita solárnej

energie)

Áno
K dispozícii je 
solárna energia 
(Solárny panel T > 
DHW T SPS 
+10°C)

Nie Áno K dispozícii 
je solárna 
energia 
(Solárny 
panel T > 
DHW T SPS 
+10°C)

Nie

DHW T U ≤ 
teplota tepelného 
čerpadla ZAP

Áno

Nie DHW T U ≤ 
teplota 
tepelného 
čerpadla ZAP

Áno Nie DHW T U ≤ 
teplota 
tepelného 
čerpadla ZAP

Nie

DHW ohrev 
odblokovaný 
(časovým 
spínačom plánu 
činností alebo 
tlačidlom ohrevu 
vody pre 
domácnosť)

Áno

Áno

Nie

DHW ohrev 
pomocou 
tepelného 
čerpadla

Nie DHW ohrev 
odblokovaný 
(časovým 
spínačom plánu 
činností alebo 
tlačidlom 
ohrevu vody 
pre domácnosť)

Áno Nie
DHW T SPS 
> maximálna 
teplota 
nádrže na 
teplú vodu pre 
domácnosť

Áno

Nie DHW T SPS > 
maximálna teplota 
nádrže na teplú 
vodu pre 
domácnosť

Áno DHW ohrev 
pomocou 
tepelného 
čerpadla

DHW ohrev je 
možný len 
pomocou ohrie-
vača s pomocným 
čerpadlom. 
Pozri schému 
rozhodovania BH.Nie

DHW ohrev 
odblokovaný (časovým 
spínačom plánu činností 
alebo tlačidlom ohrevu 
vody pre domácnosť)

DHW ohrev 
pomocou 
solárnej 
súpravyDHW ohrev 

pomocou 
solárnej 
súpravy

Nádrž na 
maximálnej 
dovolenej 
teplote: ďalší 
ohrev nie je 
dovolený Áno Nádrž na maximálnej 

dovolenej teplote: ďalší 
ohrev nie je dovolenýDHW ohrev je 

možný len pomo-
cou ohrievača s 
pomocným 
čerpadlom. 
Pozri  schému 
rozhodovania BH

DHW ohrev 
pomocou 
tepelného 
čerpadla

DHW Teplá voda pre domácnosť

DHW T SPS Snímač teploty teplej vody pre domácnosť so stanicou so solárnym čerpadlom

DHW T U Teplota teplej vody pre domácnosť pomocou snímača teploty jednotky

BH Ohrievač s pomocným čerpadlom
EKSOLHWAV1
Solárna súprava pre systém s tepelným čerpadlom vzduch do 
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Schéma rozhodovania o ohreve vody pre domácnosť pomocou ohrievača s pomocným 
čerpadlom

Nastavenie = 1 
(žiadna priorita 
solárnej energie)

Parameter priority 
solárnej energie

Nastavenie = 0
(priorita solárnej

energie)

Áno
K dispozícii je 
solárna energia 
(Solárny panel T > 
DHW T SPS 
+10°C)

Nie Áno K dispozícii 
je solárna 
energia 
(Solárny 
panel T > 
DHW T SPS 
+10°C)

Nie

DHW T U ≤ BH 
teplota ZAP

Áno

Nie

DHW T U ≤ 
BH teplota ZAP

Áno Nie

DHW T U ≤ 
BH teplota 
ZAP

Nie

Bez prevádzky BH 
(solárna súprava 
bude v prevádzke, 
ak sa ešte nedosiahla 
maximálna teplota)

Odblokovaná 
prevádzka BH 
(pomocou 
časového spínača 
plánu činností)

Áno

Áno

Doba 
oneskorenia 
BH ukončená

Nie Odblokovaná 
prevádzka BH 
(pomocou 
časového 
spínača plánu 
činností)

Áno Nie

Nie

Odblokovaná 
prevádzka 
BH 
(pomocou 
časového 
spínača 
plánu 
činností)

Áno

Áno

Nie Doba 
onesko-
renia BH 
ukončená Prevádzka BH

Áno Nie
Doba oneskorenia BH 
ukončená

Bez 
prevádzky BHBez prevádzky 

BH (solárna 
súprava bude 
v prevádzke, 
ak sa ešte 
nedosiahla maxi-
málna teplota)

Prevádzka BH 
spolu so solár-
nou súpravou

Áno

Bez prevádzky 
BH Prevádzka BH

DHW Teplá voda pre domácnosť

DHW T SPS Snímač teploty teplej vody pre domácnosť so stanicou so solárnym čerpadlom

DHW T U Teplota teplej vody pre domácnosť pomocou snímača teploty jednotky

BH Ohrievač s pomocným čerpadlom
Návod na inštaláciu a obsluhu
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