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JOHDANTO

Yleistä

Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän AD

EKSOLHWAV1-aurinkopaneelisarjan.

AD-aurinkopaneelisarjan asennus täytyy antaa
pätevän henkilön tehtäväksi, ja se täytyy asentaa tämän oppaan
ohjeiden mukaisesti.

Aurinkopaneelisarja on kytkettävä AD EKHW*
-lämminvesivaraajaan.

Aurinkopaneelisarjan avulla voit lämmittää vettä auringon avulla aina,
kun aurinko paistaa.

Saat eniten mukavuutta ja energiansäästöä järjestelmästä, kun
noudatat tämän oppaan kohtaa "Järjestelmän määrittäminen"
sivulla 11.

Tämän oppaan laajuus

Tässä asennusoppaassa kerrotaan EKSOLHWAV1-aurinko-
paneelisarjan asennus ja käyttö.

Mallin tunnistus

EKSOLHWAV1
Aurinkopaneelisarja ilma–

vesilämpöpumppujärjestelmää varten Asennus- ja käyttöopas

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN
ASENNUSTA.

SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS EKSOLHW-AURINKOPANEELI-
SARJAN KANSSA ASENNUKSEN JÄLKEEN.

LAITTEIDEN TAI LISÄLAITTEIDEN VÄÄRÄ ASENNUS
TAI LIITTÄMINEN SAATTAA AIHEUTTAA SÄHKÖISKUN,
OIKOSULUN, VUOTOJA, TULIPALON TAI MUUTA VAHIN-
KOA LAITTEILLE. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ KÄYTÄT
AINOASTAAN DAIKININ VALMISTAMIA LISÄLAITTEITA,
JOTKA ON ERITYISESTI SUUNNITELTU KÄYTETTÄ-
VIKSI NÄIDEN LAITTEIDEN KANSSA. NIIDEN ASENTA-
MINEN ON ANNETTAVA AMMATTILAISEN TEHTÄVÄKSI.

JOS OLET EPÄVARMA ASENNUSMENETTELYN TAI
KÄYTÖN SUHTEEN, OTA AINA YHTEYTTÄ DAIKIN-
JÄLLEENMYYJÄÄN, JOLTA SAAT NEUVOJA JA
TIETOJA.

TÄSSÄ OPPAASSA KUVATTU YKSIKKÖ ON
SUUNNITELTU ASENNETTAVAKSI VAIN SISÄTILOIHIN
JA VAIN LÄMPÖTILOIHIN 0°C – 35°C.

EK SOL HW A V1

V1 = 1P/230 V/50 Hz

Sarja 

Lämmin vesi

Aurinkopaneelisarja

Eurooppalainen malli
EKSOLHWAV1
Aurinkopaneelisarja ilma–vesilämpöpumppujärjestelmää varten
4PW41598-5B
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JÄRJESTELMÄN KOKOONPANO JA TOIMINTA

Järjestelmän kokoonpano

Aurinkopaneelisarja on suunniteltu siirtämään lämpö aurinko-
paneeleista lämminvesivaraajan EKHW* lämmönvaihtimeen ja se
asennetaan AD-järjestelmään alla olevan kaavion
mukaisesti.

Aurinkopaneelit (1) sieppaavat auringon lämmön. Kun aurinko-
paneelin glykoliseoksen lämpötila on noussut korkeammaksi kuin
lämminvesivaraajan veden lämpötila, aurinkopumppuaseman (2)
pumppu ja aurinkopaneelisarjan (3) pumppu käynnistyvät ja siirtävät
lämmön lämminvesivaraajan lämmönvaihtimeen, ellei lämpö-
pumpulle ole annettu etusijaa. Katso "Käyttöohjeet" sivulla 11
(alakohta: Järjestelmän määrittäminen).

Erikseen hankittavia aurinkopaneeleja ja 
aurinkopumppuasemaa koskevia vaatimuksia ja 
suosituksia

Aurinkopaneeli

Aurinkopaneelin toimittaja tekee asianmukaisen valinnan paikallisten
määräysten mukaisesti.

Aurinkopumppuasema

Aurinkopumppuaseman tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

Sähköliitäntä

Aurinkopumppuasemassa on oltava apukosketin, joka sulkeutuu, kun
aurinkopumppuaseman pumpun kosketinta käytetään.

Tämä kosketin syöttää 230 V sisäyksikön tuloon ja estää lämpimän
veden lämmityksen lämpöpumpulla ja/tai lisälämmittimellä, kun
aurinkolämmitys on käytössä.

Katso kytkentäesimerkkejä seuraavista piirustuksista.

Esimerkki 1

Esimerkki 2

1 Aurinkopaneelit (ei sisälly toimitukseen)

2 Aurinkopumppuasema (ei sisälly toimitukseen)

3 Aurinkopaneelisarja

4 Aurinkopumppuaseman lämminvesianturi (ei sisälly toimitukseen)

5 Sisäyksikön lämminvesianturi

6 Aurinkopaneelin lämpötila-anturi (ei sisälly toimitukseen)

7 2-tiemagneettiventtiili (vain Iso-Britannia)
Pakollinen Ison-Britannian rakennusmääräyksen G3 mukaan. 
Katso tarkempia tietoja EKUHW*-sarjasta.

8 Takaiskuventtiili (lisätään aurinkopumppuasemaan tai asennetaan 
asennettavaan putkistoon)

Lämmitysjärjestelmä
Katso sisäyksikön asennusopas.

M

1

2
3

4

5
6

8

7

Kenttäjohdotus

Aurinkopumppuasema

Sisäyksikön piirikortti: A4P

Kenttäjohdotus

Aurinkopumppuasema

Sisäyksikön piirikortti: A4P

Jos pumppuaseman pumpussa on nopeudensäätö, muista
poistaa tämä toiminto käytöstä, jotta sisäyksikön piirikortti
saa jatkuvasti 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
Asennus- ja käyttöopas
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Asetukset

■ Aurinkopaneelin enimmäislämpötila

Jos aurinkopaneelin lämpötila ylittää tämän arvon, aurinko-
pumppuasema pysähtyy tai ei jatka pumpun käyttöä.

Tällä asetuksella on kiinteä arvo, yhtä suuri tai pienempi kuin
110°C, tai tämä arvo voidaan asettaa yhtä suureksi tai
pienemmäksi kuin 110°C.

Katso myös huomiota herättävä varoitustarra, joka repeytyi
poistettaessa asennusopasta pakkauksesta.

Jos kuitenkin aurinkopaneelin enimmäislämpötilaksi rajoitetaan
110°C, se voi vaikuttaa aurinkopaneelin hyötysuhteeseen.
Toisaalta:

■ Koska aurinkopumppuaseman pumpun luotettavuuden
kannalta on tärkeää vain, että aurinkopumpun paluuveden
lämpötila on alle 110°C,

■ ja jos aurinkopumpun paluuveden lämpötilaraja 110°C
voidaan taata muilla tavoin kuin rajoittamalla aurinkopaneelin
enimmäislämpötilaa,

aurinkopaneelin enimmäislämpötilan arvoksi voidaan asettaa
korkeampi lämpötila.

Ota yhteys paikalliseen aurinkopaneelin jälleenmyyjään.

■ ON/OFF/AUTO

Jos aurinkopumppuasemassa on ON/OFF/AUTO-toiminto,
muista valita AUTO-toiminto. Tämä tarkoittaa sitä, että pumppu
käynnistyy automaattisesti, kun aurinkopaneelin lämpötila
nousee riittävästi lämminvesivaraajan lämpötilan yläpuolelle, ja
sammuu automaattisesti, kun aurinkopaneelin ja lämminvesi-
varaajan välinen lämpötilaero laskee liian alhaiseksi.

■ Varaajan enimmäislämpötila

Kun lämminvesivaraajan enimmäislämpötila saavutetaan,
aurinkopumppuasema pysäyttää pumpun.

■ EKHWS-lämminvesivaraaja
Älä aseta täksi arvoksi yli 80°C lämminvesivaraajan
ylikuumenemisen ja lämminvesivaraajan lisälämmittimen
lämpösuojan aktivoitumisen estämiseksi.

■ EKHWSU-lämminvesivaraaja
Älä aseta arvoksi yli 70°C. Rajoituksen 70°C tarkoituksena
on noudattaa Ison-Britannian rakennusmääräystä, jonka
mukaan lämminvesivaraajan termostaatin tulee toimia myös
ylikuumenemissuojana.

■ EKHWE-lämminvesivaraaja
Älä aseta arvoksi yli 75°C. 

Eräissä aurinkopumppuasemissa on mahdollisuus jatkaa
lämmön siirtämistä lämminvesivaraajaan, vaikka lämminvesi-
varaajan enimmäislämpötila olisi saavutettu. Tämän
tarkoituksena on alentaa aurinkopaneelin lämpötilaa kierrättä-
mällä sen nestettä ja siirtämällä lämpö lämminvesivaraajaan.

Jos tämä toiminto on käytettävissä, se täytyy poistaa käytöstä
varaajan lämpösuojatoiminnon välttämiseksi.

■ Pienin lämpötilaero lämminvesivaraajan ja aurinkopaneelin
välillä ennen pumpun käynnistämistä

Pienimmän lämpötilaeron täytyy olla yhtä suurempi tai suurempi
kuin 10°C.

■ Jäätymisenestoasetus

Eräissä aurinkopumppuasemissa on jäätymisenestotoiminto.
Jos aurinkopaneelin lämpötilaa laskee liian alhaiseksi, nämä
aurinkopumppuasemat kierrättävät aurinkopaneelin nestettä
poistaakseen lämpöä varaajasta ja estääkseen aurinkopaneelin
nesteen jäätymisen.

Muista poistaa tämä toiminto käytöstä.

Hydrauliliitäntä

Varmista, että aurinkopumppuasemassa on takaiskuventtiilit, lämpö-
lappoilmiön välttämiseksi (kuuma vesi siirtyy kylmiin paikkoihin). Jos
aurinkopumppuasemassa ei ole hydrauliliitäntöjä, asenna ne
asennettavaan putkistoon, kuten kohdassa "Järjestelmän
kokoonpano" sivulla 2.

Jos tämä arvo asetetaan tätä suuremmaksi,
aurinkopumppuaseman pumppu voi rikkoutua.

HUOMAA Voit muuttaa lämpimän veden lämpötilan asetus-
pistettä myös sisäyksikön säätimellä. Katso sisä-
yksikön käyttöohje. Lämminvesivaraajan termistorin
yläpidikkeessä oleva sisäyksikön lämminvesianturi
tunnistaa tämän lämpötilan. Energian säästämiseksi
on suositeltavaa asettaa tämä lämpötila
mahdollisimman alhaiseksi ilman, että tarvittavan
lämpimän veden syöttö vaarantuu.
Tämän asetuksen kannattaa olla alhaisempi kuin
aurinkopumppuaseman säätimen säiliön
enimmäislämpötila-asetus.

Aurinkopumppuaseman lämpötila-anturi, joka sijaitsee
lämminvesivaraajan termistorin alapidikkeessä,
tunnistaa korkeimman lämpötilan, joka voidaan
asettaa aurinkopumppuaseman säätimellä.

Katso myös "Käyttöohjeet" sivulla 11 (alakohta:
Järjestelmän määrittäminen).

Varmista, että aurinkopaneelin glykolipitoisuus on
riittävän suuri estämään glykolin jäätyminen kaikkina
aikoina.
EKSOLHWAV1
Aurinkopaneelisarja ilma–vesilämpöpumppujärjestelmää varten
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VARUSTEET

Aurinkopaneelisarjan mukana toimitettavat varusteet

AURINKOPANEELISARJAN YLEISKUVAUS

Pääkomponentit

Turvallisuustoiminnot

Lämpösuoja

Aurinkopaneelisarja on kytketty sähköisesti lämminvesivaraajan
lämpösuojaan (katso "Asennuspaikalla tehtävä johdotus" sivulla 7).

Kun lämminvesivaraajan lämpösuoja laukeaa, aurinkopaneelisarjan
pumpun virransyöttö katkaistaan, jotta aurinkolämpöä ei voi enää
siirtää lämminvesivaraajaan.

Lämminvesivaraajan termostaatit (vain Iso-Britannia)

Jos lämminvesivaraajan lämpötila nousee liian korkeaksi,
termostaatit pysäyttävät aurinkopumppuaseman pumpun (73°C) ja
sulkevat 2-tiemagneettiventtiilin (79°C).

M
ää

rä

Aurinkopaneelisarjan asennukseen 
tarvittavat varusteet eri 
lämminvesivaraajatyypeissä

EKHWS EKHWSU EKHWE

150 200 300 150 200 300 150 200 300

1 Termistorin pistoke 
1/2" Male BSP 
(sisäläpimitta 6,1)

1 1 1 1 1 1 1 — — —

2 Yhdysputki 3/4" Male 
BSP x 3/4" Male BSP 1 1 1 1 — — — 1 1 1

3 Tiiviste 7 6 7 7 7 6 6 6 7 7

4 Sovitin 3/4" Female 
BSP x 3/4" Male BSP 1 — 1 1 — — — — 1 1

5 Sovitin 3/4" Male 
BSP x 3/4" Male BSP 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

6 PG-nippa ja -mutteri 2 2 2 2 2 2 2 — — —

7 Asennusopas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 EKRP1HB-aurinko-
/kaukohälytysosoite-
kortti

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Aurinkokontaktori-
kokoonpano K7M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Kontaktorin 
kiinnitysruuvi 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 Aurinkopaneelisarjan kiertopumppu

2 Lämmönvaihdin

3 Tuloliitäntä aurinkopumppuasemasta

4 Paluuliitäntä aurinkopumppuasemaan

5 Tuloliitäntä sisäyksiköstä

6 Paluuliitäntä sisäyksikköön

7a Paluuliitäntä 200/300 litran lämminvesivaraajan 
lämmönvaihtimeen

7b Paluuliitäntä 150 litran lämminvesivaraajan lämmönvaihtimeen

8 Tuloliitäntä lämminvesivaraajan lämmönvaihtimesta

9 EPP-suojus

10 Takaiskuventtiilit

10

10

8

7a

6

4

5

3

1

2

7b9 9
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AURINKOPANEELISARJAN ASENNUS

Asennuspaikan valinta

■ Aurinkopaneelisarja on asennettava jäätymättömään sisätilaan,
josta on suora yhteys lämminvesivaraajaan.

■ Varmista, että käytettävissä oleva huoltotila on olla olevan
piirustuksen mukainen.

■ Yksikön ympärillä täytyy olla riittävästi tilaa ilman kiertoa varten.
■ Varmista, että vuodon sattuessa vuotava vesi ei aiheuta

vaurioita eikä vaaratilanteita.
■ Älä asenna tai käytä laitetta seuraavan kaltaisissa tiloissa:

- Tilat, joissa on syövyttäviä kaasuja, kuten rikkipohjaisia 
kaasuja: kupariputket ja juotoskohdat saattavat syöpyä.

- Tilat, joissa käytetään syttyviä kaasuja, kuten tinneriä tai 
bensiiniä.

- Tilat, joissa on sähkömagneettisia aaltoja synnyttäviä 
laitteita: ohjausjärjestelmän toiminta voi häiriintyä.

- Tilat, joiden ilma sisältää runsaasti suoloja, kuten 
merenrannan läheisyydessä, sekä tilat, joissa jännite 
vaihtelee suuresti (esim. tehtaat). Tämä koskee myös 
ajoneuvoja ja aluksia.

Mitat ja huoltotila

Alla olevat huoltotilan mitat koskevat vain aurinkopaneelin
asennusvaatimuksia.
Lämminvesivaraajan huoltotilan mitat ovat sen asennusoppaassa.

Asennusohjeet

■ Varmista, että kaikki aurinkopaneelisarjaan menevät putket on
eristetty.

■ Varmista, että kaikki aurinkopaneelisarjaan menevät putket on
tuettu niin, että ne eivät rasita aurinkopaneelisarjaa.

■ Varmista, että aurinkopaneeliin ulkoa tulevat putket viedään
seinän läpi kulmittain ja että seinän reikä tiivistetään jälkeenpäin
riittävästi, jottei tilaan pääse vettä.

■ Varmista, että putkisto suojataan lialta asennuksen aikana.
Putkistossa oleva lika voi tukkia aurinkopaneelin lämmön-
vaihtimen ja heikentää sen tehoa.

Aurinkopaneelisarjan asennus

■ Yksikkö on syytä tarkastaa heti saapumisen yhteydessä, ja
mahdollisista vaurioista on syytä viivytyksettä ilmoittaa
liikennöitsijän korvausten käsittelijälle.

■ Tarkasta, että kaikki yksikön varusteet ovat mukana. Katso
"Aurinkopaneelisarjan mukana toimitettavat varusteet" sivulla 4.

■ Tuo yksikkö mahdollisimman lähelle lopullista sijoituspaikkaa
alkuperäisessä pakkauksessaan välttääksesi vauriot siirron
yhteydessä.

Menettely

Katso tarkempia tietoja asennuspiirustuksista. Piirustuksien numerot
viittaavat alla oleviin vaiheisiin.

1 Asenna lämminvesivaraaja sopivaan paikkaan aurinkopaneeli-
sarjan asennuksen helpottamiseksi. Koko asennusmenettely
kannattaa lukea ensin läpi. Katso lämminvesivaraajan
asennusoppaan asennusohjeet.

2 Termistorin pistokkeiden asennus

■ EKHWS(U) 
Sovita termistorin pistoke aurinkopumppuaseman lämmin-
vesianturin termistorireikään. (Katso "Aurinkopaneelisarjan
mukana toimitettavat varusteet" sivulla 4, osa 1).

■ EKHWE

HUOMAA Kun aurinkopaneelisarja asennetaan EKHWSU150*-
lämminvesivaraajaan (Iso-Britannia), se ei mahdu
kokonaan varaajaan.

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°

kuva 1 kuva 2 kuva 3

EKHW*150* EKHWSU150* EKHWSU200*

EKHW*200* EKHWSU300*

EKHW*300*

1
2
3

1 Seinä

2 Tiivistemateriaali

3 Kulmassa oleva putkisto

1

3

4

2
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3 Katso vastaavaa alakohtaa lämminvesivaraajan tilavuuden
mukaan. Iso-Britannia: katso 3.3.

■ EKHW*200/300*:

3.1 Liitä sovitin 3/4" Female BSP x 3/4" Male BSP
lämminvesivaraajan virtauksen tuloliitäntään. Katso
"Aurinkopaneelisarjan mukana toimitettavat varusteet"
sivulla 4, osa 4.

3.2 Liitä yhdysputki 3/4" Male BSP x 3/4" Male BSP ja tiiviste
lämminvesivaraajan virtauksen tuloliitäntään. Katso
"Aurinkopaneelisarjan mukana toimitettavat varusteet"
sivulla 4, osat 2 ja 3.

■ EKHW*150*: Liitä yhdysputki 3/4" Male BSP x 3/4" Male BSP
lämminvesivaraajan virtauksen tuloliitäntään. Katso
"Aurinkopaneelisarjan mukana toimitettavat varusteet"
sivulla 4, osa 2.

■ EKHWSU*

3.3 Liitä sovitin 3/4" Male BSP x 3/4" Male BSP (x2) EKUHW*-
sarjan varusteena toimitettuun 2-tiemagneettiventtiiliin.
Katso "Aurinkopaneelisarjan mukana toimitettavat
varusteet" sivulla 4, osa 5.

3.4 Asenna 2-tiemagneettiventtiili lämminvesivaraajan
virtauksen tuloliitäntään. 
Venttiili tulee kiinnittää niin, että sen lautanen on putkiston
vaakatason yläpuolella, jotta siinä erittäin
epätodennäköisessä tapauksessa, että syntyy vuoto,
ehkäistään turvallisuusvaara.
Venttiili täytyy asentaa niin, että venttiilin lautanen osoittaa
kohti lämminvesivaraajaa niin, että kaapelin sisäänvienti on
pohjassa. Tarkista virtaussuunnan nuoli, joka on valettu
magneettiventtiilin runkoon. Älä pidä kiinni venttiilin
lautasesta, kun teet ja kiristät liitäntöjä.

4 Vain EKHW*150*:

4.1 Irrota sulku 3/4" Male paluuliitännästä 150 litran
lämminvesivaraajan lämmönvaihtimeen. Säilytä tiivisteet.

4.2 Asenna sulku 3/4" Male ja tiiviste paluuliitäntään
200/300 litran lämminvesivaraajan lämmönvaihtimeen.

5 Liitä sovitin 3/4" Male BSP x 3/4" Male BSP lämminvesivaraajan
lämmönvaihtimen lähtöliitäntään. Katso "Aurinkopaneelisarjan
mukana toimitettavat varusteet" sivulla 4, osa 5.

EKHWSU150* (vain Iso-Britannia): Liitä putki 3/4" Male BSP x
3/4" Male BSP lämminvesivaraajan lämmönvaihtimen
lähtöliitäntään (hankittava erikseen, L = 50 mm).

6 Kiinnitä aurinkopaneelisarja ja tiivisteet (x2) lämmönvaihtimen
tuloliitäntään ja lämminvesivaraajan lämmönvaihtimen lähtö-
liitäntään. Vääntömomentti 5 N•m. Katso "Aurinkopaneelisarjan
mukana toimitettavat varusteet" sivulla 4, osa 3.

7 Kiinnitä sovitin 3/4" Male BSPx3/4" Male BSP (x4)
asennettavaan putkistoon:

■ Tuloliitäntä sisäyksiköstä AD.

■ Paluuliitäntä sisäyksikköön AD.

■ Tuloliitäntä aurinkopumppuasemasta.

■ Paluuliitäntä aurinkopumppuasemaan.

Katso "Aurinkopaneelisarjan mukana toimitettavat varusteet"
sivulla 4, osa 5.

8 Asenna aurinkopaneelisarja ja tiivisteet (x4) asennettavaan
putkistoon. Vääntömomentti 5 N•m. Katso "Aurinkopaneeli-
sarjan mukana toimitettavat varusteet" sivulla 4, osa 3.

9 EKHWSU* (vain Iso-Britannia): Leikkaa EPP-materiaali irti
EPP-kannesta.

10 Kiinnitä EPP-suojuksen vasen puoli aurinkopaneelisarjaan.

11 Kiinnitä EPP-kansi EPP-suojuksen oikealle puolelle.

12 Kiinnitä EPP-suojuksen oikea puoli aurinkopaneelisarjaan.

Varmista, että pumpun kaapeli viedään EPP-suojuksen
pohjassa olevien reikien läpi.

13 Kiinnitä EPP-suojus ruuveilla ja aluslevyillä (x2). Kiristä tiukasti.

Katso sisäyksikön asennusoppaan kohdasta "Tyypillisiä
sovellusesimerkkejä" tietoja vesipiirien ja moottoroidun 3-tieventtiilin
liittämisestä.

Veden lisääminen

Lisää vettä sisäyksikköön ja säiliöön (katso sisäyksikön ja
lämminvesivaraajan asennusoppaat).

Täytä aurinkopaneelin piiri glykoliseoksella.

Varmista, ettei pumpun kaapeli pääse koskettamaan
pumpun alapuolella olevia putkia, kun kaapeli viedään
ulos.

Älä vaihda tulo- ja lähtöliitäntöjä keskenään.

HUOMAA Jotta sisäyksikön ja aurinkopaneelisarjan välisistä
liitännöistä tulisi tyydyttävät, on tärkeää, että
3-tieventtiili asennetaan oikein.

Varmista, että aurinkopaneelisarjaan liitetty vesiputkisto,
joka tulee aurinkopaneelista ja sisäyksiköstä, on tuettu
kunnolla ja ettei se rasita aurinkopaneelisarjaa.

Noudata aurinkopaneelin toimittajan antamia ohjeita.
Käytä vain myrkytöntä glykolia.
Asennus- ja käyttöopas
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Asennuspaikalla tehtävä johdotus

Yleiskuvaus

Alla oleva kuva on yleiskuvaus tarvittavasta kenttäjohdotuksesta
laitteiston eri osien välillä. Katso myös kytkentäkaavio sekä
sisäyksikön ja lämminvesivaraajan asennusopas.

EKRP1HB:n asentaminen sisäyksikköön

Asenna aurinkopaneelisarjan mukana toimitettu piirikortti
sisäyksikköön.

Katso "Aurinkopaneelisarjan mukana toimitettavat varusteet"
sivulla 4, osa 8.

1 Avaa EKRP1HB-laatikko.

2 Ota piirikortti ulos ja poista se pakkauksesta.

3 Avaa tarvikepussi ja ota liitin, jossa on merkki X1A.

4 Aseta tämä liitin EKRP1HB-piirikorttiin (liittimeen X1A/CN1).

5 Kiinnitä tarvikepussissa olevat muovikorokkeet sisäyksikön
EKHB-kytkinrasian takalevyyn.

6 Kiinnitä piirikortti EKRP1HB muovikorokkeisiin.

■ Katkaise virransyöttö, ennen kuin teet mitään
liitäntöjä.

■ Kaikki kenttäjohdotus ja komponentit on annettava
ammatillisesti pätevän sähköasentajan tehtäväksi, ja
tehdyn työn on täytettävä asianmukaiset eurooppa-
laiset ja kansalliset vaatimukset.

■ Kaapelointi pitää asentaa alla olevan kytkentäkaavion
ja ohjeiden mukaisesti.

A...I Katso sisäyksikön asennusopas

J Aurinkopaneeli

K Aurinkopumppuasema

L Aurinkopaneelisarja

M Vain EKHWSU: 2-tiemagneettiventtiili

Nimike Kuvaus Tarvittava johdinmäärä

Suurin 
virran-
tarve

1 ... 9 Katso sisäyksikön asennusopas

10 Aurinkopaneelin anturin 
kaapeli
(toimitetaan erikseen 
aurinkopumppuaseman 
mukana)

2 —

11 Aurinkopumppuaseman 
lämminvesianturi
(Ei sisälly toimitukseen)

2 —

12 Käyttösignaalikaapeli 
aurinkopumppuasemasta 
sisäyksikköön
(Ei sisälly toimitukseen)

2 1 A

13 Virransyöttökaapeli 
sisäyksiköstä säiliöön
(Ei sisälly toimitukseen)

EKHWS 2(a)

(a) Kaapelin vähimmäispoikkiala: 0,75 mm2

1 A

EKHWE 2(a)

EKHWSU 4(a)

14 Virransyöttökaapeli 
aurinkopaneelisarjasta 
säiliöön

2 + GND 1 A

15 Vain EKHWSU.
Virtakaapeli 
2-tiemagneettiventtiilistä 
säiliöön. 

2 + GND 1 A

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

1 Pakattu piirikortti (aurinko-/kaukohälytysosoitekortti)

2 Asennusopas

3 Tarvikepussi

4 EKRP1HB-laatikko

3
2

1

3

4

2 1

X2A/CN2

X
1A

/C
N

1

YC
Y1 Y2 Y3 Y4
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7 Kiinnitä ohjauskaapeli (tarvikepussissa) liittimien A1P: X33A
(pääpiirikortti) ja A4P: X2A/CN2 (piirikortti EKRP1HB) väliin.

Aurinkokontaktorikokoonpanon K7M asentaminen
sisäyksikköön

Katso "Aurinkopaneelisarjan mukana toimitettavat varusteet"
sivulla 4, osa 9.

1 Kiinnitä aurinkokontaktorikokoonpanon K7M sisäyksikköön
K7M-tarran yläpuolelle. Käytä 2 toimitettua kontaktorin kiinnitys-
ruuvia. Katso "Aurinkopaneelisarjan mukana toimitettavat
varusteet" sivulla 4, osa 10.

2 Aseta K7M-liitin A1P-piirikortin X14A-liittimeen.

3 Kiinnitä K7M-johdin, jossa on merkintä X2M/19, riviliittimen X2M
liitäntänavan 19 ylempään paikkaan.

4 Vie K7M-johdin, jossa on merkintä X2M/21, ensin riviliittimen
X2M ali ja kiinnitä sitten johdin riviliittimen X2M liitäntänavan 21
alempaan paikkaan (riviliittimen X2M kenttäliitäntäpuolelle).

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
Asennus- ja käyttöopas
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Lämpötila-anturien liittäminen

1 Kiinnitä aurinkopumppuaseman aurinkopaneelianturi aurinko-
paneeliin aurinkopumppuaseman ja aurinkopaneelin toimittajan
ohjeiden mukaan.

2 Aurinkopumppuaseman lämminvesianturin kiinnitys

■ EKHWS(U)
Kiinnitä aurinkopumppuaseman lämminvesianturi lämmin-
vesivaraajan alempaan anturipidikkeeseen. 
Työnnä anturi mahdollisimman syvälle pidikkeeseen ja käytä
lämpötahnaa.

■ EKHWE

Aurinkopumppuaseman liittäminen sisäyksikköön

Liitä sisäyksikön navat alla olevien kuvien mukaisesta aurinko-
pumppuaseman (apu)koskettimeen.

Esimerkki 1

Esimerkki 2

Virransyöttökaapelin liittäminen sisäyksiköstä 
lämminvesivaraajaan

Liitä sisäyksikön liitäntänavat lämminvesivaraajaan.

Kiinnitä kaapelit nippusiteillä nippusiteiden kiinnikkeisiin vedon-
poiston varmistamiseksi.

Virransyöttökaapelin liittäminen aurinkopaneelisarjasta
lämminvesivaraajaan

Katso lämminvesivaraajan
kytkinrasiassa oleva
kytkentäkaaviotarra.

■ EKHWS(U)

Etsi riviliitin X8M lämminvesivaraajan kytkinrasiasta ja tee
tarvittavat kytkennät:

■ sisäyksikön X2M-liittimestä riviliittimeen X8M,

■ aurinkopumppuaseman pumpusta riviliittimeen X8M.

HUOMAA ■ Sisäyksikön lämminvesianturi lämminvesi-
varaajan kiinnitetään lämminvesivaraajan
ylempään anturipidikkeeseen.

■ Termistorikaapelien ja virransyöttökaapelin
välisen etäisyyden täytyy aina olla vähintään
5 cm termistorikaapelien sähkömagneettisten
häiriöiden ehkäisemiseksi.

Kenttäjohdotus

Aurinkopumppuasema

Sisäyksikön piirikortti: A4P

1

3

4

2

YC Y1 Y2 Y3 Y4

Indoor PCB: A4P

L N R1 N

P

230 V

Solar pump station

Kenttäjohdotus

Aurinkopumppuasema

Sisäyksikön piirikortti: A4P

Jos pumppuaseman pumpussa on nopeudensäätö,
muista poistaa tämä toiminto käytöstä, jotta
sisäyksikön piirikortti saa jatkuvasti 230 V.

Varmista, että:

■ (apu)kosketin sulkeutuu, kun aurinkopumppuaseman
pumppu on käynnissä;

■ (apu)kosketin avautuu, kun aurinkopumppuaseman
pumppu pysähtyy;

■ kosketin syöttää sisäyksikön liitäntään 230 V
ollessaan suljettuna:

■ kaapeli aurinkopumppuasemasta sisäyksikköön on
suojattu varokkeella aurinkopumppuasemassa tai
erikseen hankittavalla varokkeella.

L N R1N

P

230 V

YC Y1 Y2 Y3 Y4

Solar pump station Indoor PCB: A4P
EKSOLHWAV1
Aurinkopaneelisarja ilma–vesilämpöpumppujärjestelmää varten
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■ EKHWE

Etsi riviliitin X10M lämminvesivaraajan kytkinrasiasta ja tee
tarvittavat kytkennät:

■ sisäyksikön X2M-liittimestä riviliittimeen X10M,

■ aurinkopumppuaseman pumpusta riviliittimeen X10M.

KÄYNNISTYS

Järjestelmän käyttöönotto ennen ensimmäistä
käynnistystä

Sisäyksikön ensimmäistä käynnistämistä edeltävien tarkistusten
lisäksi (katso sisäyksikön asennusopas), aurinkopaneelisarjassa on
tarkastettava seuraavat kohteet ennen virtakytkimen kytkemistä
päälle:

■ Lämminvesivaraaja on täytetty vedellä. Katso
lämminvesivaraajan asennusopas.

■ Aurinkopaneelisarjaan liitetty AD -piiri on
täytetty vedellä. Katso sisäyksikön asennusopas.

■ Aurinkopaneelin piiri on täytetty glykolilla. Katso aurinkopaneelin
asennusopas.

■ Varmista, että aurinkopaneelisarja on kiinnitetty kunnolla
lämminvesivaraajaan ja että vuotoja ei ole.

■ Kenttäjohdotus ja maadoitus

Varmista, että aurinkopaneelisarjan pumppu on liitetty lämmin-
vesivaraajaan kytkentäkaavion mukaisesti ja että pumpun
maadoitusjohtimet on liitetty kunnolla. Maaliittimet täytyy
kiristää.

■ Varmista, että aurinkopumppuaseman apukosketin on liitetty
sisäyksikköön ja antaa 230 V sisäyksikön tuloon ollessaan
kiinni.

■ Varmista, että virransyöttökaapeli on liitetty sisäyksiköstä
lämminvesivaraajaan.

■ Anturien kiinnitys

Varmista, että aurinkopaneelin lämpötila-anturi ja aurinko-
pumppuaseman lämminvesianturi on kiinnitetty kunnolla.

■ Tarkista, että seuraavat asetukset on tehty aurinkopumppu-
asemassa:

■ Aurinkopaneelin enimmäislämpötila: ≤110°C

■ Varaajan enimmäislämpötila: 
- EKHWS-lämminvesivaraaja: 80°C
- EKHWSU-lämminvesivaraaja: 70°C
- EKHWE-lämminvesivaraaja: 75°C

■ Pienin lämpötilaero lämminvesivaraajan ja aurinkopaneelin
välillä ennen pumpun käynnistämistä: ≥10°C

■ Varmista, että aurinkopumppuasemassa on takaiskuventtiili tai
että sellainen on asennettu aurinkopumppuaseman ja aurinko-
paneelisarjan väliseen yhdyslinjaan. Katso myös järjestelmän
yleisasetukset (katso sivu 2).

Tarkistuslista asianmukaista toimintaa varten

Seuraavat kohdat tulee tarkistaa asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi:

■ Kun aurinkopaneelin lämpötila nousee 10°C korkeammaksi kuin
lämminvesivaraajan lämpötila, aurinkopumppuaseman pumppu
ja aurinkopaneelisarjan pumppu käynnistyvät.(1)

■ Kun aurinkopaneelin lämpötila laskee lämminvesivaraajan
lämpötilan alapuolelle, aurinkopumppuaseman pumppu ja
aurinkopaneelisarjan pumppu pysähtyvät.

■ Muista liittää maajohdin.

■ EKHWS(U)

Varmista kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä
kunnolla PG-nipat ja PG-mutterit (kiinnitetään
lämminvesivaraajaan).
(Katso "Aurinkopaneelisarjan mukana toimitettavat
varusteet" sivulla 4, osa 6). Kohdat, joissa PG-nipat ja
PG-mutterit ruuvataan lämminvesivaraajaan, on
osoitettu kuvissa 1, 2 ja 3 toimenpiteenä 14.

■ EKHWE

2x3x 14
EKHWSU

2x2x

2x2x

14
EKHWS

EKSOLHW

2x2x EKSOLHW

2x1x EKUHW2WB

EKHB EKSOLHW

Tämän venttiilin puuttuminen aiheuttaa lämpöhäviöitä
ja saattaa aiheuttaa levylämmönvaihtimen jäätymisen.

(1) Ellei vedenlämmitystila ole käytössä, aurinkopaneelin etusija -asetus = 1 
ja lämpöpumppu lämmittää lämminvesivaraajaa sillä hetkellä. 
Katso lisätietoja kohdasta "Järjestelmän määrittäminen" sivulla 11.
Asennus- ja käyttöopas
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KÄYTTÖOHJEET

Järjestelmän määrittäminen

Mahdollisimman suuren energiansäästön ja mukavuuden
takaamiseksi on tärkeää määrittää järjestelmä asianmukaisesti.

Tästä syystä on erittäin suositeltavaa tehdä seuraavat toimet:

Ajastimien käyttö
■ Tarkista aurinkopaneelin suuntaus ja selvitä, mihin aikaan

päivästä auringon voimakkuus paneelissa on voimakas ja
heikko. Esimerkiksi itään osoittava aurinkopaneeli saa paljon
auringonvaloa aamulla ja vähän iltapäivällä.

■ Selvitä lämpimän veden kulutuksen tavanomaiset huiput.
Esimerkiksi suihkussa käynti aamulla klo 7–9 ja uudelleen illalla
klo 5:n jälkeen.

■ Poista ajastimen vedenlämmitys- ja lisälämmitysasetuksilla
käytöstä lämminvesivaraajan lämmitys sisäyksikön toimesta,
ennen kuin auringon säteily aurinkopaneeliin muuttuu
voimakkaaksi.

Toisaalta, ota käyttöön vedenlämmitys ja/tai lisälämmitys noin
1 tuntia ennen lämpimän veden oletettua käyttöä tai yöllä. Tällä
tavalla sisäyksikkö ja/tai lisälämmitin lämmittää lämminvesi-
varaajan ja takaa lämpimän veden, mikäli aurinko ei ole
paistanut.
EKSOLHWAV1
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4PW41598-5B

Asennus- ja käyttöopas

11



Esimerkki:

Lämmintä vettä kuluu aamulla klo 7–9 ja illalla klo 17–23.

Koska aurinkopaneeli osoittaa kaakkoon, aurinkopaneeliin osuva säteily voi olla voimakasta klo 8–18.

Jos aurinko ei ole lämmittänyt lämminvesivaraajaa tarpeeksi päivän
aikana tai jos edellisiltana kulutettiin paljon lämmintä vettä,
sisäyksikön täytyy lämmittää lämminvesivaraaja yön aikana, jotta
aamulla on käytettävissä lämmintä vettä. Tästä syystä yllä olevassa
esimerkissä veden lämmitys on käytössä yöllä, kunnes lämpimän
veden kulutuksen oletetaan alkavan.

Aamulla veden lämmitys/lisälämmitys poistetaan käytöstä. Tällöin
lämminvesivaraajaa ei lämmitetä uudelleen lämpimän veden
kulutuksen aikana tai sen jälkeen, ja aurinko pääsee lämmittämään
vettä uudelleen mahdollisimman paljon.

Koska lämpimän veden kulutuksen odotetaan alkavan uudestaan klo
17:n jälkeen, veden lämmitys ja/tai lisälämmitys otetaan uudelleen
1 tuntia aikaisemmin, klo 16:sta eteenpäin. Näin varmistetaan, että
lämpimän veden enimmäismäärä saavutetaan klo 17:ään mennessä,
mikäli aurinko ei paista.

Lämminvesivaraajan lämpötilan asettaminen

Lämminvesivaraajassa on 2 lämpötila-anturia.

Ylemmän lämpötilan anturi on sisäyksikön termostaattianturi. Tämä
lämpötila voidaan asettaa sisäyksikössä (katso sisäyksikön
käyttöopas). Tämä lämpötila kannattaa asettaa mahdollisimman
alhaiseksi. Aloita alhaisella lämpötilalla, esim. 48°C. Jos lämmintä
vettä ei ole riittävästi tällä lämpötilalla normaalikäytön aikana, nosta
lämpötilaa vähitellen, kunnes löydät lämpimän veden lämpötilan, joka
riittää kattamaan päivittäisen tarpeen.

Alemman lämpötilan anturi on aurinkopumppuaseman termostaatti-
anturi. Tämä lämpötila voidaan asettaa aurinkopumppuasemassa.
Aseta tämä lämpötila mahdollisimman korkeaksi mutta ei
korkeammaksi kuin asennettujen lämminvesivaraajien ilmoitetut
lämpötilat, sillä muuten varaajan lämpösuoja saattaa laueta.

- EKHWS-lämminvesivaraaja: 80°C
- EKHWSU-lämminvesivaraaja: 70°C
- EKHWE-lämminvesivaraaja: 75°C

Yllä olevilla asetuksilla lämpöpumppu/lisälämmitin lämmittää vettä
mahdollisimman vähän, ja aurinkolämpöä varastoidaan lämminvesi-
varaajaan mahdollisimman paljon.

Aurinkopaneelin etusija -asetus

Vettä ei voi lämmittää samaan aikaan auringolla ja lämpöpumpulla.

Oletusarvoisesti varaajan lämmittäminen lämpöpumpulla on
etusijalla aurinkoon nähden.

Tämä tarkoittaa sitä, että aina kun lämminvesitermostaatti lähettää
pyynnön ja veden lämmitys on käytössä (valittu ajastimella tai veden
lämmityksen ON/OFF-painikkeella; katso sisäyksikön käyttöopas),
lämmitykseen käytetään lämpöpumppua. Jos aurinkolämmitys on
varattu, aurinkolämmitys pysäytetään.

Tämän tarkoituksena on estää lämpimän veden puute silloin, kun
auringon säteily on hyvin heikkoa tai kun auringon säteily muuttuu
voimakkaaksi vain hetkeä ennen odotettua lämpimän veden tarvetta
(esim. pilvisenä päivänä).

Tämä oletusasetus voidaan muuttaa, jotta aina, kun auringon lämpöä
on saatavana, veden lämmitys lämpöpumpulla (jos käynnissä)
keskeytetään ja korvataan auringolla.

Asetus voidaan vaihtaa asettamalla asennusparametrin [C-00]
arvoksi 0. Katso sisäyksikön asennusoppaan kappaleesta "Asennus-
paikalla tehtävät asetukset" tietoja siitä, miten asennusparametrejä
käytetään ja muutetaan. [C-00]-arvo 0 tarkoittaa auringon
ensisijaisuutta, [C-01]-arvo 1 tarkoittaa lämpöpumpun ensisijaisuutta.

Lämpimin veden kulutus
Odotettu

Ei odotettu

Auringon säteily 
aurinkopaneeliin Voimakas

Heikko

Ajastimien suositeltava asetus 

Veden 
lämmitys/lisälämmitys Käytössä

Ei käytössä

Tunti 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

HUOMAA Kun haluat asettaa ajastimet, katso sisäyksikön
käyttöopas.

HUOMAA Katso sisäyksikön käyttöoppaasta ohjeita lämpimän
veden lämpötila-asetuksen muuttamisesta.

HUOMAA Optimaalisen aurinkotehon ja järjestelmän toiminnan
kannalta on suositeltavaa, että sisäyksikön säätimen
lämpimän veden lämpötila-asetus on alhaisempi kuin
aurinkopumppuaseman säätimen lämpötila-asetus.

HUOMAA Ota huomioon, että parametrin asetus 0 voi aiheuttaa
lämpimän veden loppumisen lämpimän veden
tarveaikana päivinä, jolloin aurinko ei paista
voimakkaasti.

Jos et ole varma lämpimän veden saatavuudesta,
tarkista sen lämpötila säätimestä (katso sisäyksikön
käyttöopas). Jos se on liian alhainen, paina veden
lisälämmityspainiketta. Se ottaa välittömästi käyttöön
veden lämmityksen lämpöpumpulla.

HUOMAA Lämminvesivaraajan lisälämmitin voi toimia riippu-
matta veden lämmityksestä aurinkolämmöllä tai
lämpöpumpulla.

Yksityiskohtainen kulkukaavio veden lämmittämisestä
aurinkopaneelisarjalla tai lämpöpumpulla ja/tai
lisälämmittimellä on liitteissä "Kulkukaavio: lämpimän
veden lämmitys lämpöpumpulla tai aurinkopaneeli-
sarjalla" sivulla 15 ja "Kulkukaavio: lämpimän veden
lämmitys lisälämmittimellä" sivulla 16.
Asennus- ja käyttöopas
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VIANMÄÄRITYS JA HUOLTO

Tässä osassa on hyödyllistä tietoa yksikön käytössä mahdollisesti
ilmenevien ongelmatilanteiden vianetsintää ja ratkaisemista varten.

Yleisiä ohjeita

Ennen kuin ryhdyt suorittamaan vianetsintää, suorita perusteellinen
silmämääräinen yksikön tarkastus ja hae selviä vikoja, kuten löysiä
liitäntöjä ja viallisia johtoja.

Ennen kuin otat yhteyttä Daikin-edustajaan, lue tämä luku huolella
läpi: säästät sekä aikaa että rahaa.

Kun jokin turvalaite laukeaa, pysäytä yksikkö ja selvitä syy
turvalaitteen laukeamiseen, ennen kuin palautat yksikön
alkutilanteeseen. Älä missään tapauksessa rakenna siltauksia
turvalaitteisiin tai muuta niiden tehdasasetusarvoja. Ellet pysty
selvittämään ongelman syytä, ota yhteys jälleenmyyjään.

Yleisiä oireita

Oire 1: Aurinkopumppuaseman pumppu käynnistyy, mutta
aurinkopaneelisarjan pumppu ei käy.

Oire 2: Aurinko paistaa voimakkaasti, mutta aurinkopumppu-
aseman ja aurinkopaneelisarjan pumput eivät käynnisty.

Oire 3: Vain EKHWSU
Aurinkopumppuaseman pumppu käynnistyy, mutta
aurinkopaneelisarjan pumppu ei käy.

Virhekoodit

Kun jokin turvalaite aktivoituu, käyttöliittymän LED-merkkivalo vilkkuu
ja virhekoodi näytetään.

Seuraavat virhekoodit voivat liittyä aurinkojärjestelmän toiminta-
häiriöön. Tarkista ensin asennusoppaassa mainitut
korjaustoimenpiteet.

Nollaa turvallisuus SAMMUTTAMALLA yksikkö ja KÄYNNISTÄ-
MÄLLÄ se uudelleen.

Jos turvallisuustilan nollaus ei onnistu, ota yhteys paikalliseen
edustajaan.

Kun suoritat yksikön kytkinrasian tarkastusta, tarkista aina,
että virta on katkaistu yksikön päävirtakytkimestä.

MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPIDE

1 Varaaja on saavuttanut 
korkeimman sallitun 
lämpötilan (katso 
lämpötilalukema 
sisäyksikön näytössä)

Katso "Varaajan enimmäislämpötila" 
sivulla 3.

2 Apukosketinta 
aurinkopumppuasemasta 
sisäyksikköön ei ole 
kytketty oikein

Tarkista johdotus. Varmista, että 
aurinkopumppuaseman pumpun toimiessa 
sisäyksikön liitäntään tulee 230 V.
(Poista aurinkopumppuaseman 
nopeudensäätötoiminto käytöstä, jos 
sellainen on)

3 Aurinkopaneelisarjan 
pumppua ei ole kytketty 
oikein sisäyksikköön 
varaajan kautta 

Tarkista johdotus.

4 Veden lämmityksen 
ensisijaisuus on annettu 
lämpöpumpulle

Katso "Aurinkopaneelin etusija -asetus" 
sivulla 12.

5 Varaajan lämpösuoja on 
lauennut

Katso virhekoodi AA kohdassa "Virhekoodit" 
sivulla 13.

MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPIDE

1 Lämminvesivaraajan 
enimmäislämpötila on 
saavutettu

Tarkista lämpimän veden lämpötila 
sisäyksikön ohjaimesta (katso sisäyksikön 
käyttöopas) ja tarkista 
aurinkopumppuaseman 
enimmäislämpötila-asetus.

2 Ulkoyksikkö lämmittää 
lämminvesivaraajaa, 
koska veden 
lämmityksen 
ensisijaisuus on annettu 
lämpöpumpulle

Katso "Aurinkopaneelin etusija -asetus" 
sivulla 12.

MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPIDE

1 Lämminvesivaraajan 
termostaattien lämpötila-
asetuksia on laskettu.

Katso lämminvesivaraajan kytkinrasiassa 
oleva kytkentäkaavio ja tarkista lämpötila-
asetukset.

2 2-tieventtiili pysyy 
suljettuna.

Tarkista johdotus.
Katso lämminvesivaraajan kytkinrasiassa 
oleva kytkentäkaavio ja tarkista lämpötila-
asetukset.

Ohje SAMMUTTAA yksikkö

Käyttöliittymän tila 
(lämmitys/jäähdytys 
=)

Veden lämmitystila 
(w)

Paina y-
painiketta

Paina v-
painiketta

PÄÄLLÄ (ON) PÄÄLLÄ (ON) 1 kerran 1 kerran

PÄÄLLÄ (ON) POIS PÄÄLTÄ (OFF) 1 kerran —

POIS PÄÄLTÄ (OFF) PÄÄLLÄ (ON) — 1 kerran

POIS PÄÄLTÄ (OFF) POIS PÄÄLTÄ (OFF) — —

Virhe-
koodi Vian syy Korjaustoimenpide

BH Sisäyksikön lähtöveden 
lämpötila on liian korkea (>65°C)

Tarkista 3-tieventtiili ja sen 
johdotus:
• 3-tieventtiili voi olla rikki tai 

kytketty väärin ja pysyy 
lämminvesiasennossa 
aurinkopaneelisarjan 
toiminnan aikana.

• Jokin aurinkopaneelisarjan 
takaiskuventtiileistä on rikki. 
Tarkasta takaiskuventtiilit.

AA Lisälämmittimen lämpösuoja on 
auki

Aurinkopumppuaseman suurin 
sallittu lämpötila-asetus on liian 
korkea (pitäisi asettaa alle 80°C 
EKHWS-, alle 70°C EKHWSU- 
ja alle 75°C EKHWE-
lämminvesivaraajassa).
Nollaa lisälämmittimen lämpö-
suoja lämminvesivaraajassa.
EKSOLHWAV1
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JÄTEHUOLTOVAATIMUKSET

Laitteen purkaminen sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien
käsittely tulee tehdä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten
määräysten mukaisesti.

Älä yritä purkaa järjestelmää itse: järjestelmän purkaminen sekä
kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittely tulee antaa valtuutetun
asentajan tehtäväksi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten
määräysten mukaisesti.

Yksiköt täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa
uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. Huolehtimalla
siitä, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään
mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten
terveydelle. Kysy lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.

Tuoteessa on tämä symboli. Se tarkoittaa, että sähkö-
ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa lajittele-
mattomaan talousjätteeseen.
Asennus- ja käyttöopas
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TEKNISET TIEDOT

LIITTEET

Kulkukaavio: lämpimän veden lämmitys lämpöpumpulla tai aurinkopaneelisarjalla

• Aurinkopumppuasemaan tulevien ja siitä lähtevien liitäntöjen suurin käyttöpaine 2,5 MPa
• Sisäyksikköön tulevien ja siitä lähtevien liitäntöjen sekä lämminvesivaraajan lämmönvaihtimeen tulevien ja siitä lähtevien 

liitäntöjen suurin käyttöpaine 
0,3 MPa

• Pienin/suurin sallittu ympäristön lämpötila 1/35°C
• Pienin/suurin sallittu nesteen lämpötila 1/110°C
• Lämmönsiirtoneste (aurinkopuoli) propeeniglykoli

Asetus = 1 
(ei auringon 
ensisijaisuutta)

Aurinkopaneelin 
ensisijaisuus 
-parametri

Asetus = 0
(auringon

ensisijaisuus)

Kyllä
Aurinkoenergiaa 
käytettävissä 
(aurinkopaneeli 
T > DHW T SPS 
+10°C)

Ei Kyllä Aurinko-
energiaa 
käytettävissä 
(aurinko-
paneeli T > 
DHW T SPS 
+10°C)

Ei

DHW T I/U ≤ 
lämpöpumpun 
käynnistys-
lämpötila

Kyllä

Ei DHW T I/U ≤ 
lämpöpumpun 
käynnistys-
lämpötila

Kyllä Ei DHW T I/U ≤ 
lämpöpumpun 
käynnistys-
lämpötila

Ei

DHW-lämmitys 
käytössä 
(ajastimella tai 
veden lämmitys-
painikkeella)

Kyllä

Kyllä

Ei

DHW-
lämmitys 
lämpö-
pumpulla

Ei DHW-lämmitys 
käytössä 
(ajastimella tai 
veden 
lämmitys-
painikkeella)

Kyllä Ei DHW T SPS > 
lämminvesi-
varaajan 
korkein 
lämpötila

Kyllä

Ei DHW T SPS > 
lämminvesi-
varaajan korkein 
lämpötila

DHW-
lämmitys 
lämpö-
pumpulla

Kyllä DHW-lämmitys 
mahdollista vain 
lisälämmittimellä. 
Katso BH-
kulkukaavio.Ei

DHW-lämmitys 
käytössä (ajastimella 
tai veden lämmitys-
painikkeella)

DHW-
lämmitys 
aurinko-
paneeli-
sarjalla

DHW-
lämmitys 
aurinko-
paneeli-
sarjalla

Varaaja 
saavuttanut 
korkeimman 
sallitun 
lämpötilan: 
lisälämmitystä 
ei sallita Kyllä Varaaja saavuttanut 

korkeimman sallitun 
lämpötilan: 
lisälämmitystä ei sallita

DHW-lämmitys 
mahdollista vain 
lisälämmittimellä. 
Katso BH-
kulkukaavio

DHW-lämmitys 
lämpöpumpulla

DHW Lämmin vesi

DHW T SPS Lämpimän veden lämpötila aurinkopumppuaseman lämpötila-anturin mukaan

DHW T I/U Lämpimän veden lämpötila sisäyksikön lämpötila-anturin mukaan

BH Lisälämmitin
EKSOLHWAV1
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Kulkukaavio: lämpimän veden lämmitys lisälämmittimellä

Asetus = 1 
(ei auringon 
ensisijaisuutta)

Aurinkopaneelin 
ensisijaisuus 
-parametri

Asetus = 0
(auringon

ensisijaisuus)

Kyllä
Aurinkoenergiaa 
käytettävissä 
(aurinkopaneeli 
T > DHW T SPS 
+10°C)

Ei Kyllä Aurinko-
energiaa 
käytettävissä 
(aurinko-
paneeli T > 
DHW T SPS 
+10°C)

Ei

DHW T I/U ≤ 
BH ON -lämpötila

Kyllä

Ei

DHW T I/U ≤ 
BH ON 
-lämpötila

Kyllä Ei

DHW T I/U ≤ 
BH ON 
-lämpötila

Ei

Ei BH-käyttöä 
(aurinkopaneelisarja 
toimii, jos korkeinta 
lämpötilaa ei ole vielä 
saavutettu)

BH-käyttö aktivoitu 
(ajastimella)

Kyllä

Kyllä

BH-viiveaika 
päättynyt

Ei BH-käyttö 
aktivoitu 
(ajastimella)

Kyllä Ei

Ei BH-käyttö 
aktivoitu 
(ajastimella)

Kyllä

Kyllä

Ei BH-
viiveaika 
päättynyt

BH-käyttö
Kyllä Ei

BH-viiveaika päättynyt
Ei BH-käyttöä

Ei BH-käyttöä 
(aurinkopaneeli-
sarja toimii, jos 
korkeinta 
lämpötilaa ei ole 
vielä saavutettu)

BH-käyttö 
yhdessä 
aurinkopaneeli-
sarjan kanssa

Kyllä

Ei BH-käyttöä
BH-käyttö

DHW Lämmin vesi

DHW T SPS Lämpimän veden lämpötila aurinkopumppuaseman lämpötila-anturin mukaan

DHW T I/U Lämpimän veden lämpötila sisäyksikön lämpötila-anturin mukaan

BH Lisälämmitin
Asennus- ja käyttöopas
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NOTES NOTES 
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