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Wstęp

Informacje ogólne

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zestawu
solarnego AD EKSOLHWAV1.

Zestaw solarny AD musi być instalowany przez
osobę kompetentną i zgodnie z zaleceniami w tej instrukcji.

Zestaw solarny należy podłączyć do zbiornika ciepłej wody na
potrzeby gospodarstwa domowego AD EKHW*.

Zestaw solarny umożliwi ogrzewanie wody na potrzeby
gospodarstwa domowego w pogodne dni promieniami słonecznymi.

Aby uzyskać najbardziej komfortowe warunki, a jednocześnie
optymalne oszczędności energii, należy postępować zgodnie
z punktem "Konfigurowanie systemu" na stronie 11 tej instrukcji.

Zakres niniejszej instrukcji

W instrukcji montażu opisano procedury montażu i eksploatacji
zestawu solarnego EKSOLHWAV1.

Identyfikacja modelu

EKSOLHWAV1
Zestaw solarny układu pompy ciepła 

typu powietrze-woda Instrukcja montażu i obsługi

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ.

PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU NALEŻY UMIEŚCIĆ TĘ
INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU W POBLIŻU MIEJSCA
INSTALACJI ZESTAWU SOLARNEGO EKSOLHW.

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ LUB PODŁĄCZENIE
URZĄDZENIA I AKCESORIÓW MOŻE SPOWODOWAĆ
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, ZWARCIA,
WYCIEKI, POŻAR LUB INNE USZKODZENIA SPRZĘTU.
NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE AKCESORIA FIRMY
DAIKIN, ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE Z MYŚLĄ O
WYKORZYSTANIU Z OPISYWANYMI URZĄDZENIAMI;
AKCESORIA POWINNY BYĆ INSTALOWANE PRZEZ
OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO PROCEDURY
MONTAŻU LUB EKSPLOATACJI, NALEŻY ZAWSZE
ZWRACAĆ SIĘ DO DEALERA FIRMY DAIKIN.

URZĄDZENIE OPISANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO MONTAŻU
WEWNĘTRZNEGO W TEMPERATURACH OTOCZENIA
W ZAKRESIE OD 0°C DO 35°C.

EK SOL HW A V1

V1 = 1P/230 V/50 Hz

Serie 

Ciepła woda na potrzeby gospodarstwa domowego

Zestaw solarny

Zestaw europejski
EKSOLHWAV1
Zestaw solarny układu pompy ciepła typu powietrze-woda
4PW41598-3B
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Ogólna konfiguracja i eksploatacja 
systemu

Ogólna konfiguracja systemu

Zestaw solarny zaprojektowano do przekazywania ciepła z kolek-
torów słonecznych do wymiennika ciepła zbiornika ciepłej wody na
potrzeby gospodarstwa domowego EKHW*. Należy go zainstalować
w układzie AD zgodnie ze schematem poniżej.

Kolektory słoneczne (1) przechwytują promieniowanie słoneczne.
Gdy temperatura roztworu glikolu w kolektorze przekracza poziom
temperatury w zbiorniku ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa
domowego, pompa stacji pompowej zestawu solarnego (2) oraz
pompa zestawu solarnego (3) włączają się, aby przekazać ciepło do
wymiennika ciepła zbiornika ciepłej wody, pod warunkiem, że nie
ustawiono priorytetu działania pompy ciepła. Patrz "Instrukcje
obsługi" na stronie 11 (podrozdział: Konfigurowanie systemu).

Wymagania i zalecenia dotyczące kolektorów 
słonecznych i stacji pompowych nie należących do 
wyposażenia stacji pompowej zestawu solarnego

Kolektor słoneczny

Odpowiedniego wyboru powinien dokonać dostawca kolektora,
w zgodzie z przepisami obowiązującymi w miejscu instalacji.

Stacja pompowa zestawu solarnego

Stacja pompowa zestawu solarnego powinna spełniać następujące
wymagania:

Połączenie elektryczne

Stacja pompowa wyposażana jest w dodatkowy stycznik zwierający
się w przypadku uruchomienia styku pompy stacji pompowej.

Stycznik ten przekazuje napięcie 230 V na wejście urządzenia
wewnętrznego, oraz blokuje ogrzewanie wody przez pompę ciepła
i/lub grzałkę wspomagającą, gdy działa układ solarny.

Przykłady połączeń elektrycznych zamieszczono na poniższych
rysunkach.

Przykład 1

Przykład 2

1 Kolektory słoneczne (nie należą do wyposażenia)

2 Stacja pompowa zestawu solarnego (nie należy do wyposażenia)

3 Zestaw solarny

4 Czujnik temperatury ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego w stacji pompowej zestawu solarnego (nie należy 
do wyposażenia)

5 Czujnik temperatury ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego w urządzeniu wewnętrznym

6 Czujnik temperatury kolektora słonecznego (nie należy do 
wyposażenia)

7 Elektromagnetyczny zawór 2-drogowy (tylko na rynek 
Wlk. Brytanii)
Osprzęt obligatoryjny ze względu na zgodność z ustawą G3 dot. 
budownictwa Wlk. Brytanii. Aby uzyskać więcej informacji, patrz 
zestaw EKUHW*.

8 Zawór zwrotny (do uwzględnienia w stacji pompowej zestawu 
solarnego lub do zamontowania w instalacji zewnętrznej)

Układ grzewczy.
Patrz instrukcja montażu urządzenia wewnętrznego.
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Okablowanie w miejscu instalacji

Stacja pompowa zestawu solarnego

Płytka drukowana urządzenia wewnętrznego A4P

Okablowanie w miejscu instalacji

Stacja pompowa zestawu solarnego

Płytka drukowana urządzenia wewnętrznego A4P

Jeśli stacja pompowa jest wyposażona w pompę
z możliwością regulacji obrotów, należy koniecznie
wyłączyć tę funkcję, tak by na płytkę drukowaną było stale
przekazywane napięcie o wartości 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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Ustawienia

■ Maksymalna temperatura kolektora słonecznego

Jeśli temperatura kolektora słonecznego przekracza tę wartość,
stacja pompowa zatrzyma się lub nie będzie wznawiać
działania.

Ustawienie to będzie miało stałą wartość równą lub niższą niż
110°C, albo będzie możliwy wybór wartości tego ustawienia na
poziomie równym lub niższym niż 110°C.

Należy również zwrócić uwagę na treść ostrzeżenia zamiesz-
czonego na obwolucie zerwanej podczas rozpakowywania
instrukcji montażu.

Należy jednak pamiętać, że ograniczenie temperatury
maksymalnej kolektora słonecznego do wartości 110°C może
wpłynąć negatywnie na efektywność kolektora.
Z drugiej strony:

■ ponieważ wymóg dotyczący temperatury na powrocie
nieprzekraczającej 110°C jest istotny tylko z punktu widzenia
żywotności pompy w stacji pompowej zestawu solarnego;

■ a ograniczenie temperatury wody na powrocie do pompy
zestawu solarnego na poziomie 110°C można zrealizować w
inny sposób, niż przez ustawienie maksymalnej temperatury
kolektora słonecznego;

maksymalną temperaturę kolektora słonecznego można ustawić
na wartość wyższą.

Należy skontaktować się ze swoim sprzedawcą kolektorów
słonecznych.

■ ON/OFF/AUTO

Jeśli stacja pompowa zestawu solarnego jest wyposażona
w funkcję ON/OFF/AUTO, należy upewnić się, że wybrano tryb
AUTO. Oznacza to, że pompa włączy się automatycznie po
wzroście temperatury kolektora słonecznego na wystarczający
poziom powyżej temperatury w zbiorniku ciepłej wody, oraz
wyłączy się automatycznie, gdy różnica między temperaturą
kolektora a temperaturą ciepłej wody w zbiorniku spadnie do
zbyt niskiej wartości.

■ Maksymalna temperatura w zbiorniku

Po osiągnięciu maksymalnej temperatury ciepłej wody
w zbiorniku stacja pompowa przerwie pracę pompy.

■ Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego
EKHWS
Wartość ta nie powinna przekraczać 80°C, aby nie doszło do
przegrzania zbiornika z ciepłą wodą oraz aktywacji zabez-
pieczenia termicznego grzałki wspomagającej w zbiorniku
ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego.

■ Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego
EKHWSU
Nie należy zwiększać tej wartości powyżej 70°C.
Ograniczenie do 70°C ma na celu zapewnienie zgodności
z ustawą dot. budownictwa Wlk. Brytanii, wymagającą, aby
termostat zbiornika ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa
domowego służył jednocześnie jako zabezpieczenie przed
przegrzaniem.

■ Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego
EKHWE
Nie należy zwiększać tej wartości powyżej 75°C.

Niektóre stacje pompowe oferują możliwość zrzutu do zbiornika
ciepłej wody nawet po osiągnięciu maksymalnej temperatury
ciepłej wody. Ma to na celu obniżenie temperatury kolektora
słonecznego w wyniku cyrkulacji czynnika roboczego kolektora
z przekazywaniem ciepła do zbiornika ciepłej wody.

Jeśli ta funkcja jest dostępna, powinna mieć ona ustawienie
OFF, tak aby nie doszło do przerwania działania zbiornika przez
termostat.

■ Minimalna różnica temperatury między zbiornikiem ciepłej wody
a kolektorem słonecznym przed uruchomieniem pompy

Ta minimalna różnica temperatury będzie równa lub wyższa
10°C.

■ Nastawa przeciwzamrożeniowa

Niektóre stacje pompowe mają zabezpieczenie przeci-
zamrożeniowe. Gdy temperatura kolektora słonecznego staje
się zbyt niska, stacja pompowa wymusza wówczas cyrkulację
czynnika roboczego układu solarnego w celu przekazania ciepła
ze zbiornika, tak aby nie doszło do zamarznięcia czynnika
roboczego.

Należy dopilnować, aby funkcja ta była wyłączona.

Połączenie hydrauliczne

Należy upewnić się, że stacja pompowa jest wyposażona w zawory
zwrotne umożliwiające uniknięcie wystąpienia zjawiska termosyfonu
(migracji ciepłej wody w chłodniejsze miejsca). Jeśli stacji pompowej
nie wyposażono w połączenia hydrauliczne, należy je zainstalować
w instalacji zewnętrznej zgodnie z instrukcją zamieszczoną
w punkcie "Ogólna konfiguracja systemu" na stronie 2.

Wybór wyższej wartości może spowodować
uszkodzenie pompy stacji pompowej.

UWAGA Nastawę temperatury ciepłej wody na potrzeby
gospodarstwa domowego można również zmienić za
pośrednictwem sterownika na urządzeniu wewnętrz-
nym. Odpowiednie informacje podano w instrukcji
obsługi urządzenia wewnętrznego. Temperatura ta jest
rejestrowana przez czujnik temperatury ciepłej wody
w urządzeniu wewnętrznym, zlokalizowany w górnym
uchwycie termistora w zbiorniku ciepłej wody. Z uwagi
na oszczędność energii zaleca się ustawienie tej
temperatury na możliwie niskim pozimie, lecz tak, aby
nie wpłynęło to negatywnie na uzyskiwaną tempera-
turę ciepłej wody w gospodarstwie domowym.
To ustawienie zwykle bywa niższe niż nastawa
maksymalnej temperatury w zbiorniku, wybierana na
sterowniku stacji pompowej zestawu solarnego.

Temperaturę maksymalną można ustawić w sterow-
niku stacji pompowej i jest ona rejestrowana przez
czujnik temperatury ciepłej wody w urządzeniu
wewnętrznym, zlokalizowany w górnym uchwycie
termistora w zbiorniku ciepłej wody.

Patrz także "Instrukcje obsługi" na stronie 11
(podrozdział: Konfigurowanie systemu).

Należy upewnić się, że stężenie glikolu w kolektorze
słonecznym jest na tyle duże, że nigdy nie dojdzie do
zamarznięcia tej substancji.
EKSOLHWAV1
Zestaw solarny układu pompy ciepła typu powietrze-woda
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Akcesoria

Akcesoria dostarczane razem z zestawem solarnym

Opis ogólny zestawu solarnego

Główne elementy

Funkcje bezpieczeństwa

Termostat

Zestaw solarny należy połączyć instalacją elektryczną
z zabezpieczeniem termostatycznym zbiornika ciepłej wody na
potrzeby gospodarstwa domowego. (patrz "Okablowanie w miejscu
instalacji" na stronie 7).

Po wyzwoleniu zabezpieczenia termicznego ciepłej wody następuje
przerwanie zasilania pompy zestawu solarnego wiążące się
z przerwaniem przekazywania ciepła do zbiornika ciepłej wody na
potrzeby gospodarstwa domowego.

Termostaty zbiornika ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa
domowego (tylko na rynek Wlk. Brytanii)

Jeśli temperatura w zbiorniku ciepłej wody na potrzeby
gospodarstwa domowego wzrośnie zbyt mocno, termostaty
zatrzymają pompę stacji pompowej (przy temperaturze 73°C) i
zamkną elektromagnetyczny zawór 2-drogowy (przy temperaturze
79°C).

Ilo
ść

Akcesoria potrzebne do montażu zestawu 
solarnego dla każdego typu zbiornika ciepłej 
wody

EKHWS EKHWSU EKHWE

150 200 300 150 200 300 150 200 300

1 Gniazdo termistora, 
gwint 1/2" męski BSP 
(średnica wewnętrzna 
6,1)

1 1 1 1 1 1 1 — — —

2 Przewód 
połączeniowy, gwint 
3/4" męski BSP x 3/4" 
męski BSP

1 1 1 1 — — — 1 1 1

3 Uszczelnienie 7 6 7 7 7 6 6 6 7 7

4 Przejściówka, gwint 
3/4" żeński BSP x 3/4" 
męski BSP

1 — 1 1 — — — — 1 1

5 Przejściówka, gwint 
3/4" męski BSP x 3/4" 
męski BSP

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

6 Złączka PG 
z nakrętką 2 2 2 2 2 2 2 — — —

7 Instrukcja montażu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Karta adresowa 
alarmu solarnego/
zdalnego EKRP1HB

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Zespół stycznika 
układu solarnego K7M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Śruba do mocowania 
stycznika 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

1 Pompa obiegowa zestawu solarnego

2 Wymiennik ciepła

3 Przyłącze wlotowe ze stacji pompowej

4 Przyłącze powrotne ze stacji pompowej

5 Przyłącze wlotowe z urządzenia wewnętrznego

6 Przyłącze powrotne do urządzenia wewnętrznego

7a Przyłącze powrotne do wymiennika ciepła zbiornika ciepłej wody 
o pojemności 200/300 l

7b Przyłącze powrotne do wymiennika ciepła zbiornika ciepłej wody 
o pojemności 150 l

8 Przyłącze wlotowe z wymiennika ciepła zbiornika ciepłej wody

9 Obudowa EPP

10 Zawory zwrotne

10

10

8

7a

6

4

5

3

1

2

7b9 9
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Montaż zestawu solarnego

Wybór miejsca instalacji

■ Zestaw solarny należy montować w budynku, w miejscu
nienarażonym na zamarzanie, połączonym bezpośrednio ze
zbiornikiem ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego.

■ Należy upewnić się, że dostępna jest wystarczająca przestrzeń,
zgodnie z rysunkiem poniżej.

■ Obszar wokół urządzenia musi umożliwiać swobodny przepływ
powietrza.

■ Należy koniecznie upewnić się, że w przypadku wycieku woda
nie spowoduje uszkodzeń materialnych ani nie będzie stwarzać
sytuacji groźnych dla zdrowia i życia ludzi.

■ Urządzenia nie należy montować ani eksploatować w miejscach
wymienionych poniżej:
- W miejscach, w których występują gazy powodujące korozję, 

takie jak związki siarki: rury miedziane i spawy mogą 
skorodować.

- W miejscach, gdzie występują gazy palne, takie jak 
rozcieńczalniki lub benzyna.

- W pobliżu urządzeń generujących fale elektromagnetyczne: 
układ sterujący może działać nieprawidłowo.

- Wszędzie tam, gdzie w powietrzu występuje duże stężenie 
soli, na przykład w pobliżu oceanu, a także w miejscach, 
w których występują duże wahania napięcia 
(np. w zakładach przemysłowych). Uwaga ta ma również 
zastosowanie do instalacji w pojazdach i na statkach.

Wymiary i przestrzeń serwisowa

Wymiary przestrzeni serwisowej poniżej dotyczą wyłącznie wymagań
odnośnie instalacji zestawu solarnego.
W celu uzyskania informacji dot. wymiarów zbiornika ciepłej wody na
potrzeby gospodarstwa domowego należy zapoznać się z instrukcją
montażu zbiornika.

Wskazówki montażowe

■ Sprawdź, czy przewody rurowe na całej długości do zestawu
solarnego zostały zaizolowane.

■ Sprawdź, czy przewody rurowe na całej długości do zestawu
solarnego zostały odpowiednio zamocowane, tak że na zestaw
solarny nie są wywierane dodatkowe naprężenia.

■ Upewnij się, że przewody rurowe biegnące z zewnątrz do
zestawu solarnego przechodzą przez ściany z nachyleniem
względem nich, a otwór w ścianie został odpowiednio
uszczelniony, tak że woda nie przedostanie się do wnętrza.

■ Upewnij się, że na czas montażu przewody rurowe zostały
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Obecność
zanieczyszczeń w przewodach rurowych może spowodować
zablokowanie wymiennika ciepła kolektora słonecznego, a
w efekcie obniżyć jego efektywność.

Montaż zestawu solarnego

■ W czasie odbioru należy skontrolować urządzenie i
niezwłocznie zgłosić wszelkie uszkodzenia przewoźnikowi.

■ Sprawdzić, czy dostarczono wszystkie akcesoria urządzenia.
Patrz "Akcesoria dostarczane razem z zestawem solarnym" na
stronie 4.

■ Urządzenie należy przetransportować możliwie jak najbliżej
docelowego miejsca montażu w oryginalnym opakowaniu, aby
zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.

Procedura

Należy zapoznać się z rysunkami dotyczącymi montażu. Liczby na
rysunkach odpowiadają krokom procedury opisanej poniżej.

1 Zbiornik należy umieścić w odpowiednim miejscu, tak aby
zapewnić do niego łatwy dostęp na czas instalacji. Stąd
zalecane jest uprzednie zapoznanie się z całą procedurą
montażu. Należy zapoznać się ze wskazówkami zamiesz-
czonymi w instrukcji montażu zbiornika ciepłej wody na potrzeby
gospodarstwa domowego.

UWAGA W przypadku montażu zestawu solarnego ze
zbiornikiem ciepłej wody EKHWSU150* (dotyczy tylko
wersji na rynek Wlk. Brytanii) zestaw solarny nie
będzie szczelnie połączony ze zbiornikiem.

B
A

97
1

15°

A B A B

EKHWS150*
EKHWS200*
EKHWS300*
EKHWSU200*
EKHWSU300*

980 400 EKHWE150*
EKHWET150*
EKHWE200*

945 400

EKHWE300* 1060 400

EKHWSU150* 1010 430

rysunek 1 rysunek 2 rysunek 3

EKHW*150* EKHWSU150* EKHWSU200*

EKHW*200* EKHWSU300*

EKHW*300*

1
2
3

1 Ściana

2 Materiał uszczelniający

3 Przewody rurowe nachylone 
względem ściany
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2 Instalowanie gniazd termistora

■ EKHWS(U) 
Zainstaluj gniazdo termistora w otworze na termistor czujnika
temperatury ciepłej wody stacji pompowej. (Patrz "Akcesoria
dostarczane razem z zestawem solarnym" na stronie 4,
część 1).

■ EKHWE

3 Należy zapoznać się z odpowiednim podrozdziałem, właściwym
dla pojemności danego zbiornika. Szczegółowe informacje
dotyczące wersji na rynek Wlk. Brytanii podano w rozdziale 3.3.

■ EKHW*200/300*:

3.1 Zainstaluj przejściówkę, gwint 3/4" żeński BSP x 3/4" męski
BSP w przyłączu wlotowym przepływu zbiornika ciepłej
wody na potrzeby gospodarstwa domowego. Patrz
"Akcesoria dostarczane razem z zestawem solarnym" na
stronie 4, część 4.

3.2 Zainstaluj przewód połączeniowy, gwint 3/4" męski BSP x
3/4" męski BSP wraz z uszczelnieniem w przyłączu
wlotowym dopływu do zbiornika ciepłej wody na potrzeby
gospodarstwa domowego. Patrz "Akcesoria dostarczane
razem z zestawem solarnym" na stronie 4, część 2 i 3.

■ EKHW*150*: Zainstaluj przewód połączeniowy, gwint 3/4"
męski BSP x 3/4" męski BSP w przyłączu wlotowym dopływu
do zbiornika ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domo-
wego. Patrz "Akcesoria dostarczane razem z zestawem
solarnym" na stronie 4, część 2.

■ EKHWSU*

3.3 Zainstaluj przejściówkę, gwint 3/4" męski BSP x 3/4" męski
BSP (x2) w elektromagnetycznym zaworze 2-drogowym
dostarczanym jako akcesorium do zestawu EKUHW*. Patrz
"Akcesoria dostarczane razem z zestawem solarnym" na
stronie 4, część 5.

3.4 Zainstaluj elektromagnetyczny zawór 2-drogowy
w przyłączu wlotowym przepływu zbiornika ciepłej wody na
potrzeby gospodarstwa domowego. 
Zawór musi być zamontowany tak, aby głowica zaworu
znajdowała się powyżej poziomu przewodów rurowych, tak
aby nawet w przypadku wystąpienia nieszczelności i
wycieku (co jest mało prawdopodobne) nie powstawało
zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Zawór musi być zamontowany w taki sposób, aby głowica
zaworu była skierowana w stronę czoła zbiornika ciepłej
wody na potrzeby gospodarstwa domowego, a przepust
kablowy w dół. Sprawdź położenie strzałki kierunku
przepływu odlanej na korpusie zaworu elektro-
magnetycznego. Nie chwytaj za głowicę zaworu podczas
wykonywania podłączenia ani jego dokręcania.

4 Dotyczy wyłącznie modelu EKHW*150*:

4.1 Odkręć ogranicznik z gwintem męskim 3/4" na przyłączu
powrotnym do wymiennika ciepła zbiornika ciepłej wody o
pojemności 150 l. Połączenie powinno być nadal szczelne.

4.2 Zainstaluj ogranicznik męski 3/4" wraz z uszczelnieniem na
przyłączu powrotnym do wymiennika ciepła zbiornika ciepłej
wody o pojemności 200/300 l.

5 Zainstaluj przejściówkę, gwint 3/4" męski BSP x 3/4" męski BSP
w przyłączu wylotowym wymiennika ciepła zbiornika ciepłej
wody na potrzeby gospodarstwa domowego. Patrz "Akcesoria
dostarczane razem z zestawem solarnym" na stronie 4, część 5.

Dotyczy modelu EKHWSU150* (wersja wyłącznie na rynek Wlk.
Brytanii): Zainstaluj przewód, gwint 3/4" męski BSP x 3/4" męski
BSP w przyłączu wylotowym wymiennika ciepła zbiornika ciepłej
wody na potrzeby gospodarstwa domowego (nie należy do
wyposażenia, L = 50 mm).

6 Zainstaluj zestaw solarny oraz uszczelnienia (2 szt.) na przy-
łączu wlotowym wymiennika ciepła oraz przyłączu wylotowym
wymiennika ciepła zbiornika ciepłej wody. Dokręć momentem
5 N•m. Patrz "Akcesoria dostarczane razem z zestawem
solarnym" na stronie 4, część 3.

7 Zainstaluj przejściówki z gwintem 3/4", męski BSP x 3/4", męski
BSP (x4) na przewodach rurowych instalacji zewnętrznej:

■ Przyłącze wlotowe z urządzenia wewnętrznego
AD.

■ Przyłącze powrotne do urządzenia wewnętrznego
AD.

■ Przyłącze wlotowe ze stacji pompowej.

■ Przyłącze powrotne ze stacji pompowej.

Patrz "Akcesoria dostarczane razem z zestawem solarnym" na
stronie 4, część 5.

8 Zainstaluj zestaw solarny oraz uszczelnienia (4 szt.) na
przewodach rurowych. Dokręć momentem 5 N•m. Patrz
"Akcesoria dostarczane razem z zestawem solarnym" na
stronie 4, część 3.

9 Dotyczy wyłącznie modelu EKHWSU* (tylko wersja na rynek
Wlk. Brytanii): Wytnij otwór w materiale EPP pokrywy EPP.

10 Zamontuj lewą stronę obudowy EPP na zestawie solarnym.

11 Zamontuj pokrywę EPP po prawej stronie obudowy EPP.

12 Zamontuj prawą stronę obudowy EPP na zestawie solarnym.

Upewnij się, że przewód pompy jest poprowadzony przez
otwory w dolnej części obudowy EPP.

13 Zamocuj obudowę EPP za pomocą śrub i podkładek (2 szt.).
Dokręć aż do uzyskania pełnej szczelności.

W rozdziale "Przykłady typowego zastosowania" oraz w instrukcji
dołączonej do urządzenia wewnętrznego zamieszczono szczegó-
łowe informacje dotyczące podłączania obiegów wodnych oraz
elektrozaworu 3-drogowego.

1

3

4

2

Dopilnuj, aby podczas wyprowadzania przewodu
pompy nie wchodził on w kontakt z przewodami
rurowymi pod pompą.

Uważaj, aby nie zamienić przyłączy wlotowego
z wylotowym.

UWAGA Aby prawidłowo wykonać połączenia między
urządzeniem wewnętrznym a zestawem solarnym,
należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe
zainstalowanie zaworu 3-drogowego.

Upewnij się, że przewód wodny podłączony do zestawu
solarnego pochodzącego z kolektora słonecznego oraz
urządzenia wewnętrznego są odpowiednio zamocowane,
tak aby na zestaw solarny nie były wywierane nadmierne
naprężenia.
Instrukcja montażu i obsługi
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Napełnianie wodą

Należy napełnić wodą urządzenie wewnętrzne oraz zbiornik (patrz
instrukcja montażu urządzenia wewnętrznego oraz zbiornik ciepłej
wody).

Napełnij kolektor słoneczny roztworem glikolu.

Okablowanie w miejscu instalacji

Opis

Na poniższej ilustracji przestawiono schemat wymaganego
okablowania w miejscu instalacji między niektórymi częściami
instalacji. Należy zapoznać się ze schematem elektrycznym,
instrukcją montażu urządzenia wewnętrznego oraz zbiornika ciepłej
wody na potrzeby gospodarstwa domowego.

Montaż EKRP1HB w urządzeniu wewnętrznym

Zainstaluj płytkę drukowaną dostarczoną z zestawem solarnym
w urządzeniu wewnętrznym.

Patrz "Akcesoria dostarczane razem z zestawem solarnym" na
stronie 4, część 8.

1 Otwórz skrzynkę EKRP1HB.

2 Wyjmij płytkę drukowaną i rozwiń ją.

3 Otwórz torbę z akcesoriami i wyjmij z niej przyłącze oznaczone
etykietą X1A.

Należy przestrzegać instrukcji dostawcy kolektora
słonecznego. Należy upewnić się, że stosowany glikol jest
nietoksyczny.

■ Przed wykonywaniem jakichkolwiek połączeń należy
odłączyć zasilanie.

■ Okablowanie i elementy elektryczne muszą być
montowane przez uprawnionego elektryka i zgodne
z odpowiednimi przepisami europejskimi oraz
krajowymi.

■ Okablowanie musi być instalowane zgodnie ze
schematem i instrukcjami podanymi poniżej.

A...I Patrz instrukcja montażu urządzenia wewnętrznego

J Kolektor słoneczny

K Stacja pompowa zestawu solarnego

L Zestaw solarny

M Dotyczy tylko EKHWSU: elektromagnetyczny zawór 2-drogowy

T

M

M

2B

1 3

4C 5

6

7

8

D

A 9

E

H
I

G

M

F

10

12

K

13

L

14

1511

J

M

Element Opis
Wymagana liczba 
przewodów

Maksy-
malny 
prąd 
pracy

1 ... 9 Odpowiednie informacje podano w instrukcji montażu urządzenia 
wewnętrznego

10 Przewód czujnika 
kolektora słonecznego
(Zasilanie ze stacji 
pompowej)

2 —

11 Czujnik temperatury ciepłej 
wody na potrzeby 
gospodarstwa domowego 
w stacji pompowej zestawu 
solarnego (nie należy do 
wyposażenia)

2 —

12 Przewód sygnałowy 
(obsługowy) łączący stację 
pompową z urządzeniem 
wewnętrznym (nie należy 
do wyposażenia)

2 1 A

13 Przewód zasilający 
łączący urządzenie 
wewnętrzne ze zbiornikiem
(nie należy do wyposażenia)

EKHWS 2(a)

(a) Minimalny przekrój przewodu: 0,75 mm2

1 A

EKHWE 2(a)

EKHWSU 4(a)

14 Przewód zasilający 
łączący zestaw solarny 
ze zbiornikiem

2 + GND 1 A

15 Dotyczy wyłącznie modelu 
EKHWSU: Przewód 
zasilający z zaworu 
2-drogowego do zbiornika

2 + GND 1 A

1 Owinięta płytka drukowana (karta adresowa alarmu 
solarnego/zdalnego)

2 Instrukcja montażu

3 Torba na akcesoria

4 Skrzynka EKRP1HB

3
2

1

3

4

2 1
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4 Umieść to złącze na płytce drukowanej EKRP1HB (na złączu
X1A/CN1).

5 Zamontuj plastikowe elementy unoszące znajdujące się w torbie
z akcesoriami na tylnym panelu skrzynki wewnętrznej EKHB.

6 Zamontuj płytkę drukowaną EKRP1HB na plastikowych
elementach unoszących.

7 Zamontuj przewód sterujący (z torby z akcesoriami) między
A1P: X33A (główna płytka drukowana) oraz A4P: X2A/CN2
(płytka drukowana EKRP1HB).

Instalowanie zespołu stycznika solarnego K7M
w urządzeniu wewnętrznym

Patrz "Akcesoria dostarczane razem z zestawem solarnym" na
stronie 4, część 9.

1 Zamocuj zespół stycznika solarnego K7M nad etykietą K7M
w urządzeniu wewnętrznym. Skorzystaj z 2 śrub mocujących
stycznik dołączonych do zestawu. Patrz "Akcesoria dostarczane
razem z zestawem solarnym" na stronie 4, część 10.

2 Umieść złącze K7M na złączu X14A płytki drukowanej A1P.

3 Zamocuj przewód K7M oznaczony X2M/19 na listwie zaciskowej
X2M w górnej pozycji zacisku 19.

4 Najpierw przeprowadź przewód K7M oznaczony X2M/21 pod
listwą zaciskową X2M, a następnie zamontuj ten przewód na
listwie zaciskowej X2M w dolnym położeniu zacisku 21 (po
stronie połączenia wykonywanego na miejscu w listwie
zaciskowej X2M).

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*

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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Podłączanie czujników temperatury

1 Zamontuj czujnik kolektora słonecznego stacji pompowej
w kolektorze słonecznym zgodnie z instrukcjami dostawcy stacji
pompowej oraz kolektora.

2 Montaż czujnika temperatury ciepłej wody na potrzeby
gospodarstwa domowego w stacji pompowej zestawu solarnego

■ EKHWS(U)
Zamontuj czujnik temperatury ciepłej wody stacji pompowej
w uchwycie dolnego czujnika zbiornika ciepłej wody. 
Umieść czujnik możliwie głęboko w uchwycie, nakładając
pastę termoprzewodzącą.

■ EKHWE

Podłączanie stacji pompowej do urządzenia
wewnętrznego

Należy podłączyć zaciski urządzenia wewnętrznego do stycznika
stacji pompowej zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na
poniższych rysunkach.

Przykład 1

Przykład 2

Podłączanie przewodu zasilającego z urządzenia
wewnętrznego do zbiornika ciepłej wody

Podłącz zaciski urządzenia wewnętrznego do zbiornika ciepłej wody.

Upewnij się, aby zamocować przewody za pomocą opasek
kablowych, aby uniknąć zwisania nadmiaru przewodów.

Podłączanie przewodu zasilającego z zestawu solarnego
do zbiornika ciepłej wody

Należy zapoznać się z etykietą
ze schematem elektrycznym
skrzynki elektrycznej zbiornika
ciepłej wody na potrzeby
gospodarstwa domowego.

■ EKHWS(U)

Zlokalizuj listwę zaciskową X8M w skrzynce elektrycznej
zbiornika ciepłej wody i wykonaj następujące podłączenia:

■ z X2M w urządzeniu wewnętrznym do listwy zaciskowej
X8M;

■ z pompy stacji pompowej do listwy zaciskowej X8M.

UWAGA ■ Czujnik ciepłej wody urządzenia
wewnętrznego montuje się w uchwycie
górnego czujnika zbiornika ciepłej wody.

■ Odległość między przewodami termistora a
przewodem zasilającym musi zawsze
wynosić co najmniej 5 cm; pozwoli to uniknąć
powstawania zakłóceń elektromagnetycz-
nych w przewodach termistora.

Okablowanie w miejscu instalacji

Stacja pompowa zestawu solarnego

Płytka drukowana urządzenia wewnętrznego A4P

1

3

4

2

YC Y1 Y2 Y3 Y4

Indoor PCB: A4P

L N R1 N

P

230 V

Solar pump station

Okablowanie w miejscu instalacji

Stacja pompowa zestawu solarnego

Płytka drukowana urządzenia wewnętrznego A4P

Jeśli stacja pompowa jest wyposażona w pompę
z możliwością regulacji obrotów, należy koniecznie
wyłączyć tę funkcję, tak by na płytkę drukowaną było
stale przekazywane napięcie o wartości 230 V.

Należy upewnić się, że:

■ stycznik (pomocniczy) zwiera się po uruchomieniu
stacji pompowej;

■ styk (pomocniczy) rozwiera się po zatrzymaniu stacji
pompowej;

■ styki doprowadzają 230 V do połączenia z urządzenie
wewnętrznym po jego zamknięciu;

■ przewód biegnący od stacji pompowej do urządzenia
wewnętrznego jest zabezpieczony bezpiecznikiem
w stacji pompowej lub zamontowanym w instalacji.

L N R1N

P

230 V

YC Y1 Y2 Y3 Y4

Solar pump station Indoor PCB: A4P
EKSOLHWAV1
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■ EKHWE

Zlokalizuj listwę zaciskową X10M w skrzynce elektrycznej
zbiornika ciepłej wody i wykonaj następujące podłączenia:

■ z X2M w urządzeniu wewnętrznym do listwy zaciskowej
X10M;

■ z pompy stacji pompowej do listwy zaciskowej X10M.

Rozruch

Przekazanie układu do eksploatacji — przed pierwszym
rozruchem

Poza czynnościami kontrolnymi przed pierwszym rozruchem
urządzenia wewnętrznego (patrz instrukcja montażu urządzenia
wewnętrznego) konieczne jest sprawdzenie następujących
elementów instalacji zestawu solarnego; dopiero po ich
przeprowadzeniu dopuszczalne jest włączenie wyłącznika
automatycznego:

■ Zbiornik ciepłej wody jest napełniony wodą. Należy zapoznać
się z instrukcją montażu zbiornika ciepłej wody na potrzeby
gospodarstwa domowego.

■ Obwód AD, podłączony do zestawu
solarnego, jest napełniony wodą. Odpowiednie informacje
podano w instrukcji montażu urządzenia wewnętrznego.

■ Obwód kolektorów słonecznych jest napełniony glikolem.
Odpowiednie informacje podano w instrukcji montażu obwodu
solarnego.

■ Upewnij się, że zestaw solarny jest prawidłowo zamocowany do
zbiornika ciepłej wody oraz że nie ma wycieków.

■ Okablowanie i uziemienie w miejscu instalacji

Upewnij się, że pompa zestawu solarnego została podłączona
do zbiornika ciepłej wody zgodnie ze schematem oraz że
przewody uziemiające pompy zostały prawidłowo podłączone.
Zaciski uziemienia powinny być mocno dokręcone.

■ Upewnij się, że styk pomocniczy stacji pompowej jest
podłączony do urządzenia wewnętrznego i po zwarciu
przekazuje napięcie o wartości 230 V do urządzenia
wewnętrznego.

■ Upewnij się, że przewód zasilający z urządzenia wewnętrznego
jest podłączony do zbiornika ciepłej wody.

■ Mocowanie czujników

Upewnij się, że czujnik temperatury zestawu solarnego oraz
czujnik temperatury ciepłej wody stacji pompowej są prawidłowo
zamocowane.

■ Sprawdź, czy na stacji pompowej wprowadzono następujące
ustawienia:

■ Maksymalna temperatura kolektora słonecznego: ≤110°C

■ Maksymalna temperatura w zbiorniku: 
- Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego 

EKHWS: 80°C
- Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego 

EKHWSU: 70°C
- Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego 

EKHWE: 75°C

■ Minimalna różnica temperatury między zbiornikiem ciepłej
wody a kolektorem słonecznym przed uruchomieniem
pompy: ≥10°C

■ Upewnij się, że zawór zwrotny został zainstalowany w stacji
pompowej lub na linii łączącej stację z zestawem solarnym.
Dodatkowej informacje można również znaleźć w punkcie
dotyczącym ogólnej konfiguracji systemu (na stronie 2).

Lista kontrolna prawidłowego działania

W celu stwierdzenia, czy układ działa prawidłowo, należy wykonać
następujące czynności kontrolne:

■ Gdy temperatura kolektora słonecznego osiągnie wartość o
10°C przekraczającą poziom temperatury w zbiorniku ciepłej
wody, pompa stacji pompowej oraz pompa zestawu solarnego
powinny się uruchomić.(1)

■ Gdy temperatura kolektora słonecznego spadnie poniżej
poziomu temperatury w zbiorniku ciepłej wody, pompa stacji
pompowej oraz pompa zestawu solarnego powinny się
zatrzymać.

■ Należy dopilnować podłączenia przewodu
uziemiającego.

■ EKHWS(U)

Należy upewnić się, że nadmiar przewodu nie zwisa,
prawidłowo montując złączkę i nakrętkę PG
(dostarczane ze zbiornikiem ciepłej wody).
Patrz "Akcesoria dostarczane razem z zestawem
solarnym" na stronie 4, część 6. Punkty, gdzie
konieczne jest wkręcenie złączek i nakrętek PG do
zbiornika cieplej wody, pokazano na rysunku 1, 2 i 3
jako czynności 14.

■ EKHWE

2x3x 14
EKHWSU

2x2x

2x2x

14
EKHWS

EKSOLHW

2x2x EKSOLHW

2x1x EKUHW2WB

EKHB EKSOLHW

Brak tego zaworu spowoduje straty ciepła i może
prowadzić do zamarzania płytowego wymiennika
ciepła.

(1) O ile nie zostanie włączony tryb ogrzewania ciepłej wody, parametr priorytetu 
zestawu słonecznego wynosi 1, a pompa ciepła ogrzewa zbiornik ciepłej wody. 
Więcej informacji można znaleźć w punkcie "Konfigurowanie systemu" na 
stronie 11.
Instrukcja montażu i obsługi
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Instrukcje obsługi

Konfigurowanie systemu

Uzyskanie maksymalnej oszczędności energii w połączeniu
z optymalnym komfortem wymaga prawidłowego skonfigurowania
układu.

Z tego względu zaleca się stosowanie do poniższych wytycznych:

Korzystanie z włączników czasowych

■ Sprawdź położenie kolektora słonecznego względem stron
świata i zaobserwuj, w której porze dnia otrzymuje on
najsilniejszą dawkę promieniowania słonecznego. Na przykład,
kolektor słoneczny skierowany na wschód będzie najsilniej
nasłoneczniony rano, zaś najsłabiej po południu.

■ Zweryfikuj schemat zapotrzebowania na ciepłą wodę
w gospodarstwie domowym. Na przykład, zwykle jest to branie
prysznica między 7 a 9 rano, oraz ponownie zwiększone zużycie
wody od godziny 17 do wieczora.

■ Ustaw na wyłączniku czasowym "ogrzewanie ciepłej wody" oraz
"ogrzewanie wspomagające" tak, aby wykluczyć ogrzewanie
zbiornika ciepłej wody z urządzenia wewnętrznego, zanim
kolektor zacznie przyjmować szczytową dawkę energii.

Włącz "ogrzewanie ciepłej wody" i/lub "ogrzewanie
wspomagające" na 1 godzinę wcześniej względem
spodziewanego zwiększonego zużycia ciepłej wody, oraz na
czas nocy. W ten sposób urządzenie wewnętrzne i/lub grzałka
wspomagającą będą nagrzewać wodę w zbiorniku, gwarantując
jej dostępność nawet mimo braku słońca.
EKSOLHWAV1
Zestaw solarny układu pompy ciepła typu powietrze-woda
4PW41598-3B
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Przykład

Zużycie ciepłej wody w gospodarstwie domowym jest największe w godzinach od 7 rano do 9 rano, a następnie w godzinach od 17 do
23 wieczorem.

Ponieważ kolektor słoneczny znajduje się na południowo-wschodniej połaci dachu, kolektor jest nasłoneczniony w godzinach od 8 rano do 18 po
południu.

W przypadku, jeśli zbiornik ciepłej wody nie został wystarczająco
ogrzany przez promieniowanie słoneczne, lub w ciągu wieczoru
zużyto znaczną ilość wody, konieczne jest ponowne nagrzanie wody
w zbiorniku przez noc za pośrednictwem urządzenia wewnętrznego.
Zapewni to dostępność ciepłej wody od rana następnego dnia.
Z tego względu, w powyższym przykładzie, ogrzewanie ciepłej wody
w nocy jest włączone aż do momentu, na który przewidywane jest
zapotrzebowanie na nią.

Z rana układ ogrzewania wody na potrzeby gospodarstwa
domowego/ogrzewania wspomagającego jest wyłączony. Oznacza
to, że zbiornik ciepłej wody nie jest ogrzewany po ani w trakcie
korzystania z ciepłej wody, w maksymalnym stopniu wykorzystuje się
zaś do tego energię słoneczną.

Z uwagi na to, że przewiduje się ponowne zużycie wody po godzinie
17, ogrzewanie ciepłej wody i/lub ogrzewanie wspomagające włącza
się ponownie na 1 godzinę wcześniej, o godzinie 16. Zapewnia to
dostępność maksymalnej ilości ciepłej wody o godzinie 17, nawet
mimo braku słońca w ciągu dnia.

Ustawianie temperatury zbiornika ciepłej wody na
potrzeby gospodarstwa domowego

Zbiornik ciepłej wody jest wyposażony w 2 czujniki temperaturowe.

Górny czujnik temperatury jest czujnikiem termostatycznym
urządzenia wewnętrznego. Temperaturę tę można ustawić na
urządzeniu wewnętrznym (patrz instrukcja obsługi urządzenia
wewnętrznego). Zalecane jest ustawienie tej temperatury na
możliwie niską wartość. Należy rozpocząć od niskiej wartości, np.
48°C. Jeśli przy tej temperaturze okaże się, że przy typowym
korzystaniu z ciepłej wody występują jej braki, wartość tę należy
stopniowo podwyższać aż do osiągnięcia temperatury ciepłej wody
pokrywającej dzienne zapotrzebowanie.

Dolny czujnik temperatury wody jest czujnikiem termostatycznym
stacji pompowej. Temperaturę tę można ustawić na stacji pompowej.
Należy ją ustawić na wartość możliwie wysoką, lecz nie-
przekraczająca podanych poniżej wartości, gdyż w przeciwnym razie
może dojść do wyzwolenia zabezpieczenia termicznego w zbiorniku.

- Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego 
EKHWS: 80°C

- Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego 
EKHWSU: 70°C

- Zbiornik ciepłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego 
EKHWE: 75°C

Przy powyższych ustawieniach ogrzewanie wody za pośrednictwem
pompy ciepła/grzałki wspomagającej zostanie ograniczone do
poziomu minimalnego, natomiast energia słoneczna zestawu
solarnego zostanie wykorzystana do maksimum.

Ustawienie parametru priorytetu zestawu solarnego

Jednoczesne ogrzanie wody energią słoneczną oraz za
pośrednictwem pompy ciepła nie jest możliwe.

Domyślnie układ ogrzewania zbiornika pompą ciepła ma priorytet
nad ogrzewaniem za pośrednictwem zestawu solarnego.

Oznacza to, że gdy tylko termostat zarejestruje zapotrzebowanie na
ciepła wodę, a włączone jest ogrzewanie ciepłej wody (za
pośrednictwem wyłącznika czasowego lub przycisku ON/OFF
ogrzewania — informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia
wewnętrznego), woda będzie ogrzewana za pośrednictwem pompy
ciepła. W przypadku, gdy działa ogrzewanie za pośrednictwem
zestawu solarnego, zostanie ono wyłączone.

Ma to na celu uniknięcie braku ciepłej wody w dniach o bardzo
niewielkim nasłonecznieniu, oraz w sytuacjach, gdy promieniowanie
słoneczne było intensywne przez zbyt krótki czas przed momentem,
w którym oczekuje się rozpoczęcia korzystania z ciepłej wody
(np. w pochmurny dzień).

To ustawienie domyślne można zmienić, tak aby stale, gdy tylko
ogrzewanie zestawem solarnym będzie dostępne, zastępowało ono
ogrzewanie za pośrednictwem pompy ciepła.

Schemat zużycia ciepłej 
wody na potrzeby 
gospodarstwa domowego

Przewidywany

Nie-
przewidywany

Nasłonecznienie 
kolektora Silne

Słabe

Zalecane ustawienie włączników czasowych 

Układ ogrzewania wody 
na potrzeby 
gospodarstwa 
domowego/ogrzewania 
wspomagającego

Włączony

Wyłączony

Godz. 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

UWAGA W celu ustawienia wyłączników czasowych należy
zapoznać się z odpowiednimi informacjami w instrukcji
obsługi urządzenia wewnętrznego.

UWAGA Przed zmianą ustawienia temperatury ciepłej wody
należy zapoznać się z wytycznymi zamieszczonymi
w instrukcji obsługi urządzenia wewnętrznego.

UWAGA W celu zapewnienia optymalnej efektywności i
działania systemu zalecane jest wybranie nastawy
temperatury ciepłej wody na użytek gospodarstwa
domowego w sterowniku urządzenia wewnętrznego
niższej niż nastawa na sterowniku stacji pompowej
zestawu solarnego.
Instrukcja montażu i obsługi

12
EKSOLHWAV1

Zestaw solarny układu pompy ciepła typu powietrze-woda
4PW41598-3B



W celu dokonania tej zmiany należy ustawić parametr zewnętrzny
[C-00] na wartość 0. Należy zapoznać się z instrukcją montażu
urządzenia wewnętrznego, rozdział "Konfiguracja w miejscu
instalacji", aby dowiedzieć się, w jaki sposób można uzyskać dostęp
do parametrów oraz je zmodyfikować. Parametr [C-00] ustawiony na
wartość 0 oznacza priorytet zestawu solarnego, parametr [C-01]
ustawiony na wartość 1 oznacza priorytet pompy ciepła.

Rozwiązywanie problemów oraz czynności 
serwisowe

W tym rozdziale zamieszczono użyteczne informacje na temat
diagnozowania i eliminowania niektórych problemów, jakie można
napotkać podczas eksploatacji urządzenia.

Wskazówki ogólne

Przed przystąpieniem do procedury rozwiązywania problemu należy
dokładnie obejrzeć urządzenie w poszukiwaniu oczywistych usterek,
takich jak poluzowane połączenia czy uszkodzenia przewodów
elektrycznych.

Przed zwróceniem się do lokalnego dealera firmy Daikin należy
dokładnie zapoznać się z tym rozdziałem – pozwoli to zaoszczędzić
czas i ograniczyć koszty.

Jeśli zadziałało urządzenie zabezpieczające, należy wyłączyć
urządzenie i określić przyczynę, która spowodowała uaktywnienie
zabezpieczenia, a dopiero potem wyzerować urządzenie
zabezpieczające. W żadnym wypadku nie wolno zwierać na krótko
(mostkować) urządzeń zabezpieczających ani zmieniać ich
parametrów na inne, niż fabryczne. Jeśli określenie źródła problemu
nie jest możliwe, należy zwrócić się do lokalnego dealera.

Objawy ogólne

Objaw 1: Pompa stacji pompowej uruchamia się, lecz pompa
zestawu solarnego nie działa.

Objaw 2: Promieniowanie słoneczne jest intensywne, lecz stacja
pompowa oraz pompa zestawu słonecznego nie działają.

Objaw 3: Dotyczy tylko EKHWSU
Pompa stacji pompowej uruchamia się, lecz pompa zestawu
solarnego nie działa.

UWAGA Należy koniecznie pamiętać, że ustawienie tego
parametru na wartość 0 może skutkować
niewystarczającą ilością ciepłej wody w stosunku do
zapotrzebowania w dniach, w których promieniowanie
słoneczne nie jest odpowiedni intensywne.

W przypadku wątpliwości dotyczących dostępności
ciepłej wody należy sprawdzić temperaturę ciepłej
wody na sterowniku (patrz instrukcja obsługi urządze-
nia wewnętrznego) oraz, jeśli okaże się ona zbyt niska,
nacisnąć przycisk "wspomagania ogrzewania ciepłej
wody". Spowoduje to niezwłoczne uruchomienie ogrze-
wania ciepłej wody za pośrednictwem pompy ciepła.

UWAGA Ogrzewanie wspomagające w zbiorniku ciepłej wody
może działać niezależnie od ogrzewania zestawem
solarnym oraz ogrzewania pompą ciepłą.

Szczegółowy schemat dokonywania wyboru priorytetu
działania zestawu solarnego względem układu pompy
ciepła oraz układu ogrzewania wspomagającego
zawarto w załącznikach "Schemat dokonywania
wyboru priorytetu działania układu pompy ciepła
względem zestawu solarnego" na stronie 15 i
"Schemat dokonywania wyboru priorytetu działania
grzałki wspomagającej" na stronie 16.

Przed przystąpieniem do przeglądu skrzynki elektrycznej
urządzenia należy upewnić się, że urządzenie jest
wyłączone.

MOŻLIWA PRZYCZYNA ŚRODKI ZARADCZE

1 Została osiągnięta 
maksymalna dopusz-
czalna temperatura 
w zbiorniku (patrz 
temperatura odczytana 
z wyświetlacza urządze-
nia wewnętrznego)

Patrz "Maksymalna temperatura 
w zbiorniku" na stronie 3.

2 Stycznik dodatkowy 
miedzy stacją pompową 
a urządzeniem 
wewnętrznym nie został 
właściwie podłączony

Sprawdź okablowanie. Upewnij się, że 
podczas pracy stacji pompowej na 
urządzenie wewnętrzne jest podawane 
napięcie 230 V.
(Wyłącz funkcję płynnej zmiany obrotów 
stacji pompowej, jeśli jest ona w taką 
funkcję wyposażona)

3 Stycznik dodatkowy 
miedzy stacją pompową 
a urządzeniem 
wewnętrznym nie został 
właściwie podłączony 

Sprawdź okablowanie.

4 Priorytet ogrzewania 
ciepłej wody otrzymuje 
pompa ciepła

Patrz "Ustawienie parametru priorytetu 
zestawu solarnego" na stronie 12.

5 Zadziałał termostat 
zbiornika

Patrz kod błędu AA w punkcie "Kody 
błędów" na stronie 14.

MOŻLIWA PRZYCZYNA ŚRODKI ZARADCZE

1 Osiągnięto maksymalną 
temperaturę w zbiorniku 
ciepłej wody

Sprawdź temperaturę ciepłej wody na 
sterowniku urządzenia wewnętrznego 
(informacje zawiera instrukcja obsługi 
urządzenia wewnętrznego) oraz sprawdź 
nastawę temperatury maksymalnej na 
stacji pompowej.

2 Urządzenie zewnętrzne 
ogrzewa zbiornik ciepłej 
wody, ponieważ priorytet 
ogrzewania ciepłej wody 
przypisano pompie ciepła

Patrz "Ustawienie parametru priorytetu 
zestawu solarnego" na stronie 12.

MOŻLIWA PRZYCZYNA ŚRODKI ZARADCZE

1 Nastawy temperatur 
termostatów ciepłej wody 
na potrzeby 
gospodarstwa 
domowego zostały 
obniżone.

Należy zapoznać się ze schematem 
elektrycznym skrzynki elektrycznej 
zbiornika ciepłej wody na potrzeby 
gospodarstwa domowego i sprawdzić 
nastawy temperatury.

2 Zawór 2-drogowy 
pozostaje zamknięty.

Sprawdź okablowanie.
Należy zapoznać się ze schematem 
elektrycznym skrzynki elektrycznej 
zbiornika ciepłej wody na potrzeby 
gospodarstwa domowego i sprawdzić 
nastawy temperatury.
EKSOLHWAV1
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Kody błędów

Po aktywowaniu urządzenia zabezpieczającego dioda LED interfejsu
użytkownika będzie migać i wyświetlony zostanie kod błędu.

Poniższe kody błędów mogą być związane z usterkami zestawu
solarnego. Przede wszystkim przeprowadź również czynności
zaradcze zgodnie z informacją w instrukcji montażu.

Zabezpieczenie należy zresetować, WYŁĄCZAJĄC, a następnie
ponownie WŁĄCZAJĄC urządzenie.

W przypadku, jeśli zastosowanie tej procedury resetowania okaże
się nieskuteczne, należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

Wymagania dotyczące utylizacji

Demontaż urządzenia i utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz
wszelkich innych elementów powinny przebiegać zgodnie
z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu układu:
demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz
wszelkich innych elementów powinny przebiegać zgodnie
z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi i muszą być
przeprowadzone przez wykwalifikowanego montera.

Urządzenia muszą być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną
stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.
Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu pozwala zapobiec
ewentualnym ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom.
Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od
montera.

Instrukcja WYŁĄCZANIA urządzenia

Tryb interfejsu 
użytkownika 
(ogrzewanie/ 
chłodzenie =)

Tryb ogrzewania 
ciepłej wody (w)

Naciśnij 
przycisk y

Naciśnij 
przycisk 
v

WŁ. WŁ. 1 raz 1 raz

WŁ. WYŁ. 1 raz —

WYŁ. WŁ. — 1 raz

WYŁ. WYŁ. — —

Kod 
błędu Przyczyna usterki Środki zaradcze

BH Temperatura wody na wylocie 
urządzenia wewnętrznego zbyt 
wysoka (> 65°C)

Sprawdź zawór 3-drogowy oraz 
jego okablowanie
• Zawór 3-drogowy jest 

uszkodzony lub nieprawidłowo 
podłączony i pozostaje 
w położeniu "ogrzewania 
ciepłej wody" podczas pracy 
zestawu solarnego.

• Jeden z zaworów zwrotnych 
w zestawie solarnym jest 
uszkodzony. Skontroluj 
zawory zwrotne.

AA Przerwa w zabezpieczeniu 
termicznym grzałki 
wspomagającej

Ustawienie maksymalnej 
dopuszczalnej temperatury 
na stacji pompowej jest zbyt 
wysokie. (należy ją ustawić 
na wartość poniżej 80°C 
w przypadku modelu EKHWS, 
poniżej 70°C w przypadku 
modelu EKHWSU oraz poniżej 
75°C w przypadku zbiorników 
ciepłej wody na potrzeby gos-
podarstwa domowego EKHWE).
Zresetuj zabezpieczenie ter-
miczne grzałki wspomagającej 
na zbiorniku ciepłej wody.

Zakupiony produkt jest oznaczony takim symbolem.
Oznacza to, że urządzenia elektryczne i elektroniczne
powinny być usuwane osobno, nie zaś z nie-
segregowanymi odpadami z gospodarstw domowych.
Instrukcja montażu i obsługi
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Dane techniczne

Załączniki

Schemat dokonywania wyboru priorytetu działania układu pompy ciepła względem 
zestawu solarnego

• Maksymalne ciśnienie robocze połączeń przewodów biegnących do i ze stacji pompowej 2,5 MPa
• Maksymalne ciśnienie robocze połączeń przewodów biegnących do i z urządzenia wewnętrznego oraz połączeń przewodów 

biegnących do i z wymiennika ciepła zbiornika ciepłej wody
0,3 MPa

• Minimalna/maksymalna temperatura otoczenia 1/35°C
• Minimalna/maksymalna temperatura czynnika roboczego 1/110°C
• Ciecz przekazująca ciepło (po stronie układu solarnego) glikol propylenowy

Ustawienie = 1 
(brak priorytetu 
zestawu solarnego)

Parametr priorytetu 
układu solarnego

Ustawienie = 0
(priorytet zestawu

solarnego)

Tak
Dostępna energia 
słoneczna 
(T kolektora 
słonecznego > T cw 
(stacja pompowa) 
+10°C)

Nie Tak Dostępna 
energia 
słoneczna 
(T kolektora 
słonecznego > 
T cw (stacja 
pompowa) 
+10°C)

Nie

Temp. cw (u. wewn.) 
≤ temp. wł. pompy 
ciepła

Tak

Nie T cw (u. wewn.) ≤ 
temp. wł. pompy 
ciepła

Tak Nie T cw (u. wewn.) ≤ 
temp. wł. pompy 
ciepła

Nie

Aktywowano ogrz. cw 
(wyłącznikiem 
czasowym lub 
przyciskiem ogrz. cw)

Tak

Tak

Nie

Ogrz. cw pompą 
ciepła

Nie Aktywowano ogrz. 
cw (wyłącznikiem 
czasowym lub 
przyciskiem ogrz. 
cw)

Tak Nie T cw (stacja 
pompowa) > 
maks. temp. w 
zbiorniku cw

Tak

Nie T cw (stacja 
pompowa) > maks. 
temp. w zbiorniku cw

Ogrz. cw 
pompą ciepłaTak Ogrzewanie cw 

możliwe wyłącznie za 
pośrednictwem grzałki 
wspomagającej. Patrz 
schemat dokonywania 
wyboru priorytetu 
działania grzałki 
wspomagającej.Nie

Aktywowano ogrz. cw 
(wyłącznikiem czasowym 
lub przyciskiem ogrz. cw)

Ogrz. cw 
zestawem 
solarnym

Ogrz. cw 
zestawem 
solarnym

Maks. 
dopuszczalna 
temp. zbiornika: 
nie jest 
dopuszczalne 
dalsze ogrzewanie

Tak Maks. dopuszczalna temp. 
zbiornika: nie jest 
dopuszczalne dalsze 
ogrzewanieOgrzewanie cw 

możliwe wyłącznie 
za pośrednictwem 
grzałki wspomaga-
jącej. Patrz schemat 
dokonywania wyboru 
priorytetu działania 
grzałki 
wspomagającej

Ogrz. cw pompą 
ciepła

Cw Ciepła woda na potrzeby gospodarstwa domowego

T cw (stacja pompowa) Temp. ciepłej wody na podstawi czujnika stacji pompowej

T cw (u. wewn.) Temp. ciepłej wody na podstawie czujnika temp. urządzenia wewnętrznego

Grz. wsp. Grzałka wspomagająca
EKSOLHWAV1
Zestaw solarny układu pompy ciepła typu powietrze-woda
4PW41598-3B
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Schemat dokonywania wyboru priorytetu działania grzałki wspomagającej

Ustawienie = 1 
(brak priorytetu 
zestawu 
solarnego)

Parametr priorytetu 
układu solarnego

Ustawienie = 0
(priorytet
zestawu

solarnego)

Tak
Dostępna energia 
słoneczna 
(T kolektora 
słonecznego > 
T cw (stacja 
pompowa) +10°C)

Nie Tak Dostępna 
energia 
słoneczna 
(T kolektora 
słonecznego 
> T cw (stacja 
pompowa) 
+10°C)

Nie

T cw (u. wewn.) ≤ 
temp. wł. grzałki 
wsp.

Tak

Nie

T cw (u. wewn.) 
≤ temp. wł. 
grzałki wsp.

Tak Nie

T cw (u. 
wewn.) ≤ temp. 
wł. grzałki wsp.

Nie

Brak działania grz. 
wsp. (zestaw solarny 
będzie działać, o ile 
nie została osiągnięta 
temp. maksymalna)

Aktywowano 
działanie grz. wsp. 
(wyłącznikiem 
czasowym) Tak

Tak

Czas 
opóźnienia 
grz. wsp. 
upłynął

Nie Aktywowano 
działanie grz. 
wsp. (wyłącz-
nikiem 
czasowym)

Tak Nie

Nie

Aktywowano 
działanie grz. 
wsp. (wyłącz-
nikiem 
czasowym)

Tak

Tak

Nie Czas 
opóźnienia 
grz. wsp. 
upłynął Działanie grz. wsp.

Tak Nie
Czas opóźnienia grz. 
wsp. upłynął

Brak działania 
grz. wsp.Brak działania 

grz. wsp. (zestaw 
solarny będzie 
działać, o ile nie 
została 
osiągnięta temp. 
maksymalna)

Działanie grz. 
wsp. z 
zestawem 
solarnym

Tak

Brak działania 
grz. wsp. Działanie 

grz. wsp.

cw Ciepła woda na potrzeby gospodarstwa domowego

T cw (stacja pompowa) Temp. ciepłej wody na podstawie czujnika stacji pompowej

Temp. cw (u. wewn.) Temp. ciepłej wody na podstawie czujnika temp. urządzenia wewnętrznego

Grz. wsp. Grzałka wspomagająca
Instrukcja montażu i obsługi
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NOTES NOTES 
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