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INNLEDNING

Generell informasjon

Takk for at du kjøpte dette solcellesettet av typen
 EKSOLHWAV1.

 solcellesett må installeres av fagperson og i
samsvar med instruksjonene i denne håndboken.

Solcellesettet skal kobles til varmtvannstanken til husholdningsbruk
av typen  EKHW*.

Du kan bruke solcellesettet til å varme opp vann til husholdningsbruk
ved hjelp av solen når den skinner.

Du vil få mest glede av systemet og spare mest energi når du følger
instruksjonene i avsnittet "Konfigurere systemet" på side 9 i denne
håndboken.

Håndboken omfatter følgende

Denne installeringshåndboken beskriver hvordan du installerer og
bruker solcellesettet EKSOLHWAV1.

Modellidentifikasjon

EKSOLHWAV1
Solcellesett for system med luft-til-vann-

varmepumpe Installerings- og driftshåndbok

LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FØR
INSTALLERINGEN BEGYNNER.

LA DENNE HÅNDBOKEN FØLGE SOLCELLESETTET
EKSOLHW ETTER INSTALLERING.

HVIS DET GJØRES FEIL VED MONTERING ELLER
TILKOBLING AV ANLEGGET ELLER TILBEHØR, KAN
DET FØRE TIL ELEKTRISK STØT, KORTSLUTNING,
LEKKASJE, BRANN ELLER ANNEN SKADE PÅ
UTSTYRET. DET MÅ KUN BRUKES ORIGINALT
TILBEHØR FRA DAIKIN. TILBEHØRET MÅ ALLTID
MONTERES AV FAGMANN.

NÆRMESTE DAIKIN-FORHANDLER BISTÅR MED RÅD
OG VEILEDNING OM DU HAR SPØRSMÅL OM
MONTERING ELLER BRUK.

ANLEGGET SOM ER BESKREVET I DENNE HÅND-
BOKEN, ER KUN KONSTRUERT FOR INSTALLERING
INNENDØRS OG FOR OMGIVELSESTEMPERATURER
MELLOM 0°C~35°C.

EK SOL HW A V1

V1 = 1P/230 V/50 Hz

Serie 

Varmtvann til husholdningsbruk

Solcellesett

Europeisk utstyr
EKSOLHWAV1
Solcellesett for system med luft-til-vann-varmepumpe
4PW41598-1
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GENERELT OPPSETT OG BRUK AV SYSTEMET

Generelt oppsett av systemet

Solcellesettet er konstruert slik at det overfører varmen fra solcelle-
panelene til varmeveksleren for varmtvannstanken til husholdnings-
bruk EKHW*, og skal monteres i -systemet som
vist på tegningen nedenfor.

Solcellepanelene (1) fanger opp varmen fra solen. Når temperaturen
på glykoloppløsningen i solcellepanelet er blitt høyere enn vannet i
varmtvannstanken til husholdningsbruk, vil pumpen i det soldrevne
pumpeanlegget (2) og pumpen i solcellesettet (3) begynne å gå for å
overføre varmen til varmeveksleren for varmtvannstanken til
husholdningsbruk, med mindre det er gitt prioritet til varmepumpen.
Se "Instruksjoner for bruk" på side 9 (underavsnitt Konfigurere
systemet).

Krav og anbefalinger for solcellepaneler og soldrevne 
pumpeanlegg som kjøpes lokalt

Solcellepanel

Leverandøren av solcellepanelene skal velge egnede paneler i
henhold til lokale bestemmelser.

Soldrevet pumpeanlegg

Det soldrevne pumpeanlegget skal oppfylle følgende krav:

Elektrisk tilkobling

Det soldrevne pumpeanlegget skal ha en hjelpekontakt som lukkes
når kontakten for pumpen i det soldrevne pumpeanlegget betjenes.

Denne kontakten vil tilføre 230 V til inngangen til innendørsanlegget,
og forhindre at varmepumpen og/eller varmeapparatet med forsterker
varmer opp vann til husholdningsbruk når soldrevet oppvarming er
opptatt.

Se tegningene nedenfor for eksempler på ledningsopplegg.

Eksempel 1

Eksempel 2

1 Solcellepaneler (kjøpes lokalt)

2 Soldrevet pumpeanlegg (kjøpes lokalt)

3 Solcellesett

4 Temperaturføler for varmtvann til husholdningsbruk for det 
soldrevne pumpeanlegget (kjøpes lokalt)

5 Temperaturføler for varmtvann til husholdningsbruk for 
innendørsanlegget

6 Temperaturføler for solcellepanelene (kjøpes lokalt)

7 2-veis magnetventil (bare for Storbritannia: se info om settet 
EKUHW*)

8 Tilbakeslagsventil (skal inkluderes i det soldrevne pumpeanlegget 
eller installeres i det lokale røropplegget)

Oppvarmingssystem.
Se i installeringshåndboken for innendørsanlegget.

M
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2
3

4
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6
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7

Lokalt ledningsopplegg

Soldrevet pumpeanlegg

Innendørs kretskort: A4P

Lokalt ledningsopplegg

Soldrevet pumpeanlegg

Innendørs kretskort: A4P

Hvis pumpeanlegget har en hastighetsregulert pumpe, må
du sørge for å deaktivere denne funksjonen slik at
innendørs kretskort til enhver tid kan motta 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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Innstillinger

■ Maksimal temperatur for solcellepanel

Hvis temperaturen i solcellepanelet overstiger denne verdien, vil
det soldrevne pumpeanlegget stanse eller ikke gjenoppta
pumpedriften.

Denne innstillingen vil ha en fast verdi lik eller lavere enn
110°C, eller det vil være mulig å angi denne verdien lik eller
lavere enn 110°C.

Se også den iøynefallende etiketten med forholdsregler som ble
brutt da installeringshåndboken ble pakket ut.

Når den maksimale temperaturen for solcellepanelet begrenses
til 110°C, kan imidlertid yteevnen til solcellepanelet påvirkes.
Men på den annen side:

■ Fordi det kun er viktig for pumpens pålitelighet i det soldrevne
pumpeanlegget at temperaturen på returvannet til denne
soldrevne pumpen er lavere enn 110°C,

■ og dersom grensen på 110°C for temperaturen på retur-
vannet til den soldrevne pumpen kan sikres på annen måte
enn ved å begrense den maksimale temperaturen for
solcellepanelet,

så kan verdien til den maksimale temperaturen for solcelle-
panelet settes til en høyere temperatur.

Ta kontakt med nærmeste forhandler av solcellepanel.

■ PÅ/AV/AUTO

Hvis det soldrevne pumpeanlegget har en PÅ/AV/AUTO-
funksjon, skal du stille det inn på AUTO. Dette innebærer at
pumpen slås på automatisk når temperaturen i solcellepanelet
stiger tilstrekkelig over temperaturen i varmtvannstanken til
husholdningsbruk, og at den slås av automatisk når forskjellen
mellom temperaturen i solcellepanelet og i varmtvannstanken til
husholdningsbruk blir for liten.

■ Maksimal temperatur for varmtvannstank

Når den maksimale temperaturen for varmtvannstanken til
husholdningsbruk er nådd, vil det soldrevne pumpeanlegget
stanse pumpedriften.
Denne verdien må ikke settes høyere enn 80°C (70°C for anlegg
som er installert med settet EKUHW*) for å unngå at varmt-
vannstanken til husholdningsbruk overopphetes og at varme-
vernet for varmeapparatet med forsterker i varmtvannstanken
aktiveres.
I enkelte soldrevne pumpeanlegg kan du likevel overføre varme
til varmtvannstanken til husholdningsbruk, selv om den maksi-
male temperaturen for varmtvannstanken allerede er nådd.
Dette gjøres for å få ned temperaturen i solcellepanelet ved å
sirkulere væsken i solcellepanelet og overføre varmen til
varmtvannstanken til husholdningsbruk.
Hvis denne funksjonen finnes, skal den settes til AV for å unngå
at den termiske sikringsautomaten i varmtvannstanken
aktiveres.

■ Minimum temperaturforskjell mellom varmtvannstanken til
husholdningsbruk og solcellepanelet før pumpedrift startes

Minimum temperaturforskjell vil stilles til lik eller over 10°C.

■ Antifrost-innstilling

Enkelte soldrevne pumpeanlegg har antifrost-funksjon. Hvis
temperaturen i solcellepanelet blir for lav, vil slike soldrevne
pumpeanlegg sirkulere væsken i solcellepanelet for å hente
varme fra tanken slik at væsken ikke fryser til.

Sørg for å deaktivere denne funksjonen.

Hydraulikktilkobling

Sørg for at det er montert tilbakeslagsventiler i det soldrevne
pumpeanlegget for å unngå termosifongeffekt (bevegelse av varmt
vann til kalde områder). Hvis det ikke er montert
hydraulikktilkoblinger i det soldrevne pumpeanlegget, installerer du
dem på det lokale røropplegget, som vist under "Generelt oppsett av
systemet" på side 2.

TILBEHØR

Tilbehør som følger med solcellesettet

Hvis denne verdien settes til en høyere verdi, kan
pumpen i det soldrevne pumpeanlegget bli ødelagt.

NB Du kan også endre innstillingsverdien for temperaturen
på varmtvannet til husholdningsbruk på kontroll-
enheten til innendørsanlegget. Se i driftshåndboken for
innendørsanlegget. Denne temperaturen registreres
av temperaturføleren for varmtvann til husholdnings-
bruk for innendørsanlegget, og er plassert i den
øverste termistorholderen i varmtvannstanken. Du
sparer mest energi ved å stille inn denne temperaturen
så lavt som mulig, men sørg likevel for at det er
tilstrekkelig med varmtvann.

Den maksimale temperaturen som kan angis i kontroll-
enheten til det soldrevne pumpeanlegget, registreres
av temperaturføleren for varmtvann til husholdnings-
bruk for det soldrevne pumpeanlegget, og er plassert i
den nederste termistorholderen i varmtvannstanken.

Se også "Instruksjoner for bruk" på side 9
(underavsnitt Konfigurere systemet).

Sørg for at glykolkonsentrasjonen i solcellepanelet til
enhver tid er tilstrekkelig stor til å unngå at glykolen
fryser til.

A
nt

al
l

Nødvendig tilbehør for å installere 
solcellesettet for hver type 
varmtvannstank til husholdningsbruk

EKHW* EKHWSU

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

1 Stikkontakt for termistor 
1/2" utvendig gjenget rør 
BSP (indre diameter på 
6,1)

1 1 1 1 1 1 1

2 Tilkoblingsrør 3/4" 
utvendig gjenget rør 
BSP x 3/4" utvendig 
gjenget rør BSP

1 1 1 1 — — —

3 Tetning 7 6 7 7 7 6 6

4 Adapter 3/4" innvendig 
gjenget rør BSP x 3/4" 
utvendig gjenget rør BSP

1 — 1 1 — — —

5 Adapter 3/4" utvendig 
gjenget rør BSP x 3/4" 
utvendig gjenget rør BSP

5 5 5 5 4 5 5

6 PG-skruekobling og -
mutter 2 2 2 2 2 2 2

7 Installeringshåndbok 1 1 1 1 1 1 1

8 Adressekort for 
solcelle/fjernalarm 
EKRP1HB

1 1 1 1 1 1 1

9 Solcellekontaktorenhet 
K7M 1 1 1 1 1 1 1

10 Festeskrue for kontaktor 2 2 2 2 2 2 2

1x 5x1x1x 7x 2x 1x 1x 1x 2x
1 3 654 72 8 9 10
EKSOLHWAV1
Solcellesett for system med luft-til-vann-varmepumpe
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OVERSIKT OVER SOLCELLESETTET

Hovedkomponenter

Sikkerhetsfunksjoner

Termisk sikringsautomat

Solcellesettet er galvanisk forbundet med den termiske sikrings-
automaten for varmtvannstanken til husholdningsbruk. (Se "Lokalt
ledningsopplegg" på side 6.)

Når den termiske sikringsautomaten for varmtvannet utløses, brytes
strømtilførselen til pumpen for solcellesettet, slik at det ikke kan
overføres mer solvarme til varmtvannstanken til husholdningsbruk.

2-veis magnetventil (bare for Storbritannia)

Termostaten stenger den 2-veis magnetventilen når temperaturen blir
for høy (innstilling på 79°C).

INSTALLERE SOLCELLESETTET

Velge installeringssted

■ Solcellesettet må installeres på et frostfritt sted innendørs, og
skal kobles direkte til varmtvannstanken til husholdningsbruk.

■ Sørg for at det er tilstrekkelig med serviceplass, som vist på
tegningen nedenfor.

■ Det må være nok plass rundt anlegget til tilstrekkelig
luftsirkulasjon.

■ Det må sørges for at hvis det oppstår en lekkasje, så må ikke
vannet kunne forårsake skade eller farlige situasjoner.

■ Anlegget må ikke installeres eller kjøres i den type rom som er
nevnt nedenfor:
- Der det finnes etsende gass, f.eks. svovelgass: kobberrør og 

slagloddede punkt kan korrodere.
- Der det brukes flyktige brannfarlige gasser, f.eks. bensin eller 

tynner.
- Der det finnes maskiner som avgir elektromagnetiske bølger: 

kontrollsystemet kan komme til å svikte.
- Der luften har et høyt saltinnhold, f.eks. ved sjøen, samt 

steder der spenningen varierer kraftig (f.eks. på fabrikker). 
Dette gjelder også kjøretøy og skip.

Mål og serviceplass

1 Sirkulasjonspumpe for solcellesett

2 Varmeveksler

3 Inntakstilkobling fra det soldrevne pumpeanlegget

4 Returtilkobling til det soldrevne pumpeanlegget

5 Inntakstilkobling fra innendørsanlegget

6 Returtilkobling til innendørsanlegget

7a Returtilkobling til varmeveksleren for 200/300 l varmtvannstank til 
husholdningsbruk

7b Returtilkobling til varmeveksleren for 150 l varmtvannstank til 
husholdningsbruk

8 Inntakstilkobling fra varmeveksleren for varmtvannstanken til 
husholdningsbruk

9 EPP-kledning

10 Tilbakeslagsventiler

10

10

8

7a

6

4

5

3

1

2

7b9 9

NB Når solcellesettet skal monteres til varmtvannstanken
til husholdningsbruk av typen EKHWSU150* (bare for
Storbritannia), vil ikke solcellesettet kunne plasseres
helt inntil tanken.
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Retningslinjer for installering

■ Sørg for at alt røropplegget til solcellesettet isoleres.

■ Sørg for at alt røropplegget til solcellesettet støttes tilstrekkelig
opp, slik at solcellesettet ikke påføres noen belastning.

■ Sørg for at røropplegget som kommer utenfra og til
solcellesettet, går gjennom veggen under en vinkel, og at
vegghullet tettes godt igjen etterpå, slik at det ikke kan komme
inn vann.

■ Sørg for at røropplegget beskyttes mot smuss under
installeringen. Smuss i røropplegget kan tette igjen varme-
veksleren for solcellepanelet og føre til redusert ytelse.

Installere solcellesettet

■ Anlegget bør kontrolleres ved levering. Alle skader bør
umiddelbart meldes til transportørens klagebehandler.

■ Kontroller at alt tilbehør til anlegget er vedlagt. Se "Tilbehør som
følger med solcellesettet" på side 3.

■ Bring anlegget så nær opptil installeringsstedet som mulig i
originalemballasjen, for å unngå at det oppstår skader under
transporten.

Fremgangsmåte

Se på installeringstegningene. Tallene på tegningene viser til
trinnene som beskrives nedenfor.

1 Plasser varmtvannstanken til husholdningsbruk slik at du enkelt
kan montere solcellesettet. Det anbefales derfor å lese hele
fremgangsmåten for installering først. Les retningslinjene for
installering i installeringshåndboken for varmtvannstanken til
husholdningsbruk.

2 Før inn stikkontakten for termistor i det gjengede termistorhullet
for temperaturføleren for varmtvann til husholdningsbruk for det
soldrevne pumpeanlegget. (Se "Tilbehør som følger med
solcellesettet" på side 3, del 1.)

3 Se tilhørende deltrinn, avhengig av kapasiteten til tanken. For
Storbritannia, se 3.3.

■ EKHW*200/300*:

3.1 Før inn adapteren 3/4" innvendig gjenget rør BSP x 3/4"
utvendig gjenget rør BSP i tilkoblingen for strømningsinntak
for varmtvannstanken til husholdningsbruk. Se "Tilbehør
som følger med solcellesettet" på side 3, del 4.

3.2 Før inn tilkoblingsrøret 3/4" utvendig gjenget rør BSP x 3/4"
utvendig gjenget rør BSP og tetningsmaterialet i tilkoblingen
for strømningsinntak for varmtvannstanken til husholdnings-
bruk. Se "Tilbehør som følger med solcellesettet" på side 3,
del 2 og 3.

■ EKHW*150*: Før inn tilkoblingsrøret 3/4" utvendig gjenget rør
BSP x 3/4" utvendig gjenget rør BSP i tilkoblingen for
strømningsinntak for varmtvannstanken til husholdningsbruk.
Se "Tilbehør som følger med solcellesettet" på side 3, del 2.

■ EKHWSU*

3.3 Før inn adapteren 3/4" utvendig gjenget rør BSP x 3/4"
utvendig gjenget rør BSP (x2) i den 2-veis magnetventilen
som leveres som tilbehør til settet EKUHW*. Se "Tilbehør
som følger med solcellesettet" på side 3, del 5.

3.4 Før inn den 2-veis magnetventilen i tilkoblingen for
strømningsinntak for varmtvannstanken til
husholdningsbruk. 
Ventilen må monteres slik at ventilhodet peker mot fronten
på varmtvannstanken og med ledningsinngangen nederst.
Kontroller retningen på strømningspilmåleren på magnet-
ventilen. Du må ikke holde i ventilhodet mens du lager og
strammer tilkoblingene.

4 Bare for EKHW*150*:

4.1 Skru ut stopperen på 3/4" utvendig gjenget rør på
returtilkoblingen til varmeveksleren for 150 l varmtvannstank
til husholdningsbruk. Behold tetningen.

4.2 Før inn stopperen på 3/4" utvendig gjenget rør samt
tetningen på returtilkoblingen til varmeveksleren for
200/300 l varmtvannstank til husholdningsbruk.

5 Før inn adapteren 3/4" utvendig gjenget rør BSP x 3/4" utvendig
gjenget rør BSP i utløpstilkoblingen for varmeveksleren for
varmtvannstanken til husholdningsbruk. Se "Tilbehør som følger
med solcellesettet" på side 3, del 5.

For EKHWSU150* (bare for Storbritannia): Før inn et 3/4"
utvendig gjenget rør BSP x 3/4" utvendig gjenget rør BSP i
utløpstilkoblingen for varmeveksleren for varmtvannstanken til
husholdningsbruk (kjøpes lokalt, L = 50 mm).

6 Plasser solcellesettet og tetningsmaterialet (x2) på inntaks-
tilkoblingen for varmeveksleren og utløpstilkoblingen for varme-
veksleren for varmtvannstanken til husholdningsbruk.
Tiltrekkingsmoment 5 N•m. Se "Tilbehør som følger med
solcellesettet" på side 3, del 3.

7 Monter adapterne 3/4" utvendig gjenget rør BSP x 3/4" utvendig
gjenget rør BSP (x4) på det lokale røropplegget:

■ Inntakstilkobling fra  innendørsanlegg.

■ Returtilkobling til  innendørsanlegg.

■ Inntakstilkobling fra det soldrevne pumpeanlegget.

■ Returtilkobling til det soldrevne pumpeanlegget.

Se "Tilbehør som følger med solcellesettet" på side 3, del 5.

8 Monter solcellesettet og tetningsmaterialet (x4) på det lokale
røropplegget. Tiltrekkingsmoment 5 N•m. Se "Tilbehør som
følger med solcellesettet" på side 3, del 3.

9 For EKHWSU* (bare for Storbritannia): Skjær ut EPP-materiale
på EPP-dekselet.

10 Monter venstre side av EPP-kledningen på solcellesettet.

11 Monter EPP-dekselet på høyre side av EPP-kledningen.

A B

EKHW*150*
EKHW*200*
EKHW*300*
EKHWSU200*
EKHWSU300*

980 400

EKHWSU150* 1010 430

Figur 1 Figur 2 Figur 3

EKHW*150* EKHWSU150* EKHWSU200*

EKHW*200* EKHWSU300*

EKHW*300*

1
2
3

1 Vegg

2 Tetningsmateriale

3 Røropplegg under en vinkel
EKSOLHWAV1
Solcellesett for system med luft-til-vann-varmepumpe
4PW41598-1

Installerings- og driftshåndbok

5



12 Monter høyre side av EPP-kledningen på solcellesettet.

Pass på at pumpeledningen føres gjennom hullene i bunnen av
EPP-kledningen.

13 Bruk skruene og skivene (x2) til å feste EPP-kledningen. Skru
godt fast.

Se kapitlet "Eksempler på vanlige bruksområder" i installerings-
håndboken som fulgte med innendørsanlegget, hvis du vil vite mer
om hvordan du tilkobler vannkretsene og den motordrevne
3-veisventilen.

Fylle vann

Fyll vann i innendørsanlegget og tanken (se i installerings-
håndbøkene for innendørsanlegget og varmtvannstanken til
husholdningsbruk).

Fyll en glykoloppløsning i solcellepanelkretsen.

Lokalt ledningsopplegg

Oversikt

Illustrasjonen nedenfor gir en oversikt over hva slags lokalt lednings-
opplegg som kreves mellom ulike komponenter i installasjonen. Se
også på koblingsskjemaet samt i installeringshåndbøkene for
innendørsanlegget og varmtvannstanken til husholdningsbruk.

Installere EKRP1HB i innendørsanlegget

Installer kretskortet som fulgte med solcellesettet, i
innendørsanlegget.

Se "Tilbehør som følger med solcellesettet" på side 3, del 8.

1 Åpne esken med EKRP1HB.

2 Ta ut kretskortet, og fjern emballasjen.

3 Åpne tilbehørsposen, og finn koblingsstykket som er merket
X1A.

4 Plasser dette koblingsstykket på kretskortet til EKRP1HB (på
koblingsstykke X1A/CN1).

Sørg for at pumpeledningen ikke kan komme i kontakt
med røropplegget under pumpen når ledningen føres
ut.

Inntaks- og utløpstilkoblingene må ikke byttes om.

NB Det er viktig at 3-veisventilen monteres riktig slik at du
oppnår tilfredsstillende tilkoblinger mellom innendørs-
anlegget og solcellesettet.

Sørg for at vannrørene som er tilkoblet solcellesettet og
som kommer fra solcellepanelet og innendørsanlegget,
støttes tilstrekkelig opp slik at solcellesettet ikke påføres
noen belastning.

Følg instruksjonene fra leverandøren av solcellepanelet.
Sørg for å bruke glykol som ikke er giftig.

■ Slå av strømtilførselen før eventuelle tilkoblinger
foretas.

■ Alt lokalt ledningsopplegg og alle utvendige kompo-
nenter må installeres av en autorisert elektriker, og
må være i samsvar med europeiske og nasjonale
bestemmelser.

■ Det lokale ledningsopplegget må utføres i samsvar
med koblingsskjemaet og instruksjonene nedenfor.

T

M

M

2B

1 3

4C 5

6

7

8

D

A 9

E

H
I

G

F

10

12

K

13

L

14

11

J

A...I Se i installeringshåndboken for innendørsanlegget

J Solcellepanel

K Soldrevet pumpeanlegg

L Solcellesett

Punkt Beskrivelse
Nødvendig 
antall ledere

Maksimal 
merkestrøm

1 ... 9 Se i installeringshåndboken for innendørsanlegget

10 Ledning til føler for 
solcellepanel
(kjøpes lokalt med 
soldrevet pumpeanlegg)

2 —

11 Temperaturføler for varmt-
vann til husholdningsbruk 
for soldrevet pumpeanlegg
(kjøpes lokalt)

2 —

12 Ledning for driftssignal fra 
soldrevet pumpeanlegg til 
innendørsanlegg
(kjøpes lokalt)

2 1 A

13 Strømtilførselsledning fra 
innendørsanlegg til 
varmtvannstank
(kjøpes lokalt)

2 1 A

14 Strømtilførselsledning fra 
solcellesett til 
varmtvannstank

2 + GND 1 A

1 Innpakket kretskort (adressekort for solcelle/fjernalarm)

2 Installeringshåndbok

3 Tilbehørspose

4 Eske med EKRP1HB

3
2

1

3

4

2 1

X2A/CN2

X
1A

/C
N

1

YC
Y1 Y2 Y3 Y4
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5 Monter plastforhøyningene fra tilbehørsposen på platen bak på
bryterboksen til innendørsanlegget EKHB.

6 Monter kretskortet for EKRP1HB på plastforhøyningene.

7 Monter styrekabelen (fra tilbehørsposen) mellom A1P: X33A
(hovedkretskortet) og A4P: X2A/CN2 (kretskortet for
EKRP1HB).

Installere solcellekontaktorenhet K7M i
innendørsanlegget

Se "Tilbehør som følger med solcellesettet" på side 3, del 9.

1 Fest solcellekontaktorenhet K7M over etikett K7M i innendørs-
anlegget. Bruk de 2 medfølgende festeskruene for kontaktor. Se
"Tilbehør som følger med solcellesettet" på side 3, del 10.

2 Plasser koblingsstykke K7M på koblingsstykke X14A på
kretskortet for A1P.

3 Monter ledning K7M som er merket X2M/19, på rekkeklemme
X2M helt øverst på kontakt 19.

4 Før ledning K7M som er merket X2M/21, først under
rekkeklemme X2M, og monter deretter denne ledningen på
rekkeklemme X2M helt nederst på kontakt 21 (på siden for lokal
tilkobling av rekkeklemme X2M).

Tilkoble temperaturfølerne

1 Monter føleren for solcellepanelet til det soldrevne pumpe-
anlegget i solcellepanelet i samsvar med instruksjonene til
leverandøren av det soldrevne pumpeanlegget og
solcellepanelet.

2 Monter temperaturføleren for varmtvann til husholdningsbruk for
det soldrevne pumpeanlegget i den nederste følerholderen for
varmtvannstanken til husholdningsbruk.

Før føleren så langt inn som mulig i holderen, og bruk
termoklister.

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*

NB ■ Temperaturføleren for varmtvann til husholdnings-
bruk for innendørsanlegget skal monteres i den
øverste følerholderen for varmtvannstanken til
husholdningsbruk.

■ Avstanden mellom termistorkablene og strøm-
tilførselskabelen må alltid være minst 5 cm for å
hindre elektromagnetisk forstyrrelse på
termistorkablene.

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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Koble det soldrevne pumpeanlegget til
innendørsanlegget

Koble kontaktene for innendørsanlegget til (hjelpe-)kontakten fra det
soldrevne pumpeanlegget, som vist på tegningene nedenfor.

Eksempel 1

Eksempel 2

Koble strømtilførselskabelen fra innendørsanlegget til
varmtvannstanken til husholdningsbruk

Koble kontaktene for innendørsanlegget til varmtvannstanken til
husholdningsbruk.

Sørg for å feste kablene med kabelbåndarmatur for å sikre
strekkavlastning.

Koble strømtilførselskabelen fra solcellesettet til
varmtvannstanken

Se klistremerket med 
koplingsskjema.

Lokalt ledningsopplegg

Soldrevet pumpeanlegg

Innendørs kretskort: A4P

Lokalt ledningsopplegg

Soldrevet pumpeanlegg

Innendørs kretskort: A4P

Hvis pumpeanlegget har en hastighetsregulert pumpe,
må du sørge for å deaktivere denne funksjonen slik at
innendørs kretskort til enhver tid kan motta 230 V.

Sørg for følgende:

■ (Hjelpe-)kontakten må stenges når pumpen til det
soldrevne pumpeanlegget går

■ (Hjelpe-)kontakten må åpnes når pumpen til det
soldrevne pumpeanlegget stanser

■ Kontaktene må tilføre 230 V til tilkoblingen for
innendørsanlegget når den er stengt

■ Ledningen fra det soldrevne pumpeanlegget til
innendørsanlegget må være beskyttet med en sikring
i det soldrevne pumpeanlegget eller med en
feltsikring.

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

■ Sørg for å tilkoble jordlederen.

■ Sørg for å sikre strekkavlastning for ledningene ved
riktig bruk av PG-skruekoblingene og PG-mutterne
(skal monteres på varmtvannstanken til
husholdningsbruk).
Se "Tilbehør som følger med solcellesettet" på side 3,
del 6. Stedene der PG-skruekoblingene og PG-
mutterne må skrus inn i varmtvannstanken til
husholdningsbruk, er merket av på tegning 1, 2 og 3
som handling 14.

2x2x 14
Installerings- og driftshåndbok
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OPPSTART

Ferdigstilling av systemet før første oppstart

I tillegg til kontrollpunktene før første oppstart for innendørsanlegget
(se i installeringshåndboken for innendørsanlegget), må du
kontrollere følgende punkt angående installeringen av solcellesettet
før du slår på strømbryteren:

■ Varmtvannstanken til husholdningsbruk er fylt med vann. Se i
installeringshåndboken for varmtvannstanken til
husholdningsbruk.

■ -kretsen, som er koblet til solcellesettet, er
fylt med vann. Se i installeringshåndboken for
innendørsanlegget.

■ Solfangerkretsen er fylt med glykol. Se installeringshåndboken
for solkretsen.

■ Kontroller at solcellesettet er skikkelig festet til varmtvanns-
tanken til husholdningsbruk, og at det ikke er noen lekkasje.

■ Lokalt ledningsopplegg og jording

Kontroller at pumpen til solcellesettet er koblet til varmtvanns-
tanken til husholdningsbruk, som vist på koblingsskjemaet, og at
jordledningen til pumpen er riktig tilkoblet. Jordkontaktene må
strammes til.

■ Kontroller at hjelpekontakten til det soldrevne pumpeanlegget er
koblet til innendørsanlegget, og at den vil tilføre 230 V til
inngangen på innendørsanlegget når den stenges.

■ Kontroller at strømtilførselskabelen fra innendørsanlegget er
koblet til varmtvannstanken til husholdningsbruk.

■ Montere følere

Kontroller at temperaturføleren for solcellepanelet og
temperaturføleren for varmtvann til husholdningsbruk for det
soldrevne pumpeanlegget er riktig montert.

■ Kontroller at følgende innstillinger er foretatt på det soldrevne
pumpeanlegget:

■ Maksimal temperatur for solcellepanel: ≤110°C

■ Maksimal temperatur for varmtvannstank: ≤80°C (70°C for
anlegg med settet EKUHW*)

■ Minimum temperaturforskjell mellom varmtvannstanken til
husholdningsbruk og solcellepanelet før pumpedrift startes:
≥10°C

■ Kontroller at det finnes en tilbakeslagsventil i det soldrevne
pumpeanlegget, eller at den er installert i tilkoblingsrøret fra det
soldrevne pumpeanlegget til solcellesettet. Se også generelt
oppsett av systemet (på side 2).

Sjekkliste for at alt fungerer som det skal

Punktene nedenfor bør kontrolleres for å sikre at alt fungerer som det
skal:

■ Når temperaturen til solcellepanelet blir 10°C høyere enn
temperaturen til varmtvannstanken til husholdningsbruk, vil
pumpen til det soldrevne pumpeanlegget og pumpen til
solcellesettet begynne å gå.(1)

■ Når temperaturen til solcellepanelet blir lavere enn temperaturen
til varmtvannstanken til husholdningsbruk, vil pumpen til det
soldrevne pumpeanlegget og pumpen til solcellesettet stanse.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Konfigurere systemet

Det er viktig å konfigurere systemet på riktig måte for å sikre maksimal
energisparing kombinert med maksimal komfort.

Derfor anbefales det på det sterkeste å gjøre følgende:

Bruke planleggingstidsbrytere
■ Kontroller retningen på solcellepanelet, og finn ut når på dagen

det kan forventes at solen skinner sterkt eller svakt på det. Solen
vil for eksempel kunne skinne sterkt om morgenen på et
solcellepanel som er vendt mot øst, mens solen vil skinne svakt
på det om ettermiddagen.

■ Undersøk når på døgnet forbruket av varmtvann som regel er
høyest, for eksempel ved dusjing mellom kl. 7 og 9 om
morgenen, og deretter fra kl. 17 og utover.

■ Still inn planleggingstidsbryteren for "oppvarming av vann til
husholdningsbruk" og "oppvarming med forsterker" for å
deaktivere oppvarming av varmtvannstanken ved hjelp av
innendørsanlegget før solstrålingen på solcellepanelet kan bli
sterk nok.

På den annen side bør du aktivere "oppvarming av vann til
husholdningsbruk" og/eller "oppvarming med forsterker" omtrent
1 time før du trenger varmtvannet eller om natten. På denne
måten vil innendørsanlegget og/eller varmeapparatet med
forsterker varme opp varmtvannstanken, og dermed sikre
varmtvann til husholdningsbruk i tilfelle det er overskyet.

Manglende ventil vil føre til varmetap og kan medføre
at platevarmeveksleren fryser til.

(1) Med mindre modusen for oppvarming av vann til husholdningsbruk er aktivert, vil 
prioritetsparameter for solvarme = 1 og varmepumpen vil varme opp 
varmtvannstanken til husholdningsbruk. 
Se "Konfigurere systemet" på side 9 for mer informasjon.
EKSOLHWAV1
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Eksempel

Du bruker vanligvis varmtvann til husholdningsbruk mellom kl. 7 og 9 om morgenen, og mellom 17 og 23 om kvelden.

Siden solcellepanelet er vendt mot sørøst, kan solstrålingen på solcellepanelet være sterk mellom kl. 8 og 18.

Hvis varmtvannstanken til husholdningsbruk ikke er blitt tilstrekkelig
varmet opp av solen i løpet av dagen, eller hvis det ble brukt mye
varmtvann kvelden før, må varmtvannstanken varmes opp om natten
ved hjelp av innendørsanlegget, slik at det neste morgen er nok
varmtvann til husholdningsbruk. I eksemplet over vil derfor opp-
varming av vann til husholdningsbruk aktiveres om natten, helt frem
til varmtvannet forventes å brukes.

Om morgenen deaktiveres oppvarmingen av vann til
husholdningsbruk/oppvarmingen med forsterker. På denne måten vil
ikke varmtvannstanken til husholdningsbruk varmes opp på nytt etter
at eller mens varmtvannet brukes, og solen får sjansen til å varme
opp vannet igjen så mye som mulig.

Siden det er forventet at det vil bli brukt mer varmtvann fra kl. 17 og
utover, aktiveres oppvarmingen av vann til husholdningsbruk og/eller
oppvarmingen med forsterker igjen 1 time før, altså fra kl. 16 og
utover. Dette sikrer maksimal kapasitet av varmtvann innen kl. 17,
også i tilfelle det er overskyet på dagtid.

Stille temperaturen på varmtvannstanken til
husholdningsbruk

Varmtvannstanken har 2 temperaturfølere.

Den øverste temperaturføleren er termostatføleren for innendørs-
anlegget. Denne temperaturen kan stilles på innendørsanlegget (se i
driftshåndboken for innendørsanlegget). Det anbefales å stille denne
temperaturen så lavt som mulig. Begynn med en lav temperatur,
f.eks. 48°C. Hvis du ved normalt forbruk ikke får tilstrekkelig med
varmtvann, øker du gradvis inntil du finner temperaturen på
varmtvann som dekker ditt daglige behov.

Den laveste temperaturføleren er termostatføleren for det soldrevne
pumpeanlegget. Denne temperaturen kan stilles på det soldrevne
pumpeanlegget. Still denne temperaturen så høyt som mulig, men
ikke høyere enn 80°C (eller 70°C for anlegg som er installert med
settet EKUHW*), for ellers kan varmevernet i varmtvannstanken
løses ut.

Med innstillingene over vil oppvarmingen av vannet ved hjelp av
varmepumpe/varmeapparat med forsterker begrenses til bare det
som er nødvendig, og mest mulig solvarme vil bli lagret i
varmtvannstanken.

Stille prioritetsparameter for solvarme
Det er ikke mulig å varme opp vann ved hjelp av solen og
varmepumpen samtidig.

Som standard har oppvarming av varmtvannstanken ved hjelp av
varmepumpen prioritet fremfor soloppvarming.

Dette innebærer at når termostaten for varmtvann til husholdnings-
bruk slås på, og oppvarming av vann til husholdningsbruk er aktivert
(ved hjelp av planleggingstidsbryteren eller PÅ/AV-knappen for
oppvarming av vann til husholdningsbruk, se i driftshåndboken for
innendørsanlegget), skjer oppvarmingen ved hjelp av varmepumpen.
Hvis soldrevet oppvarming er opptatt, stanses den soldrevne
oppvarmingen.

Dette gjøres for å unngå mangel på varmtvann til husholdningsbruk i
tilfelle det er svak solstråling, eller hvis solstrålingen bare blir sterk
rett før varmtvannet forventes å brukes (f.eks. når det er overskyet).

Denne standardinnstillingen kan endres, slik at når solvarmen blir
tilgjengelig, så vil oppvarming av vann til husholdningsbruk ved hjelp
av varmepumpen (hvis opptatt) bli avbrutt og overtatt av solen.

Hvis du vil endre dette, setter du feltparameteren [C-00] til 0. Se i
installeringshåndboken for innendørsanlegget under avsnittet
"Innstillinger på installasjonsstedet" hvis du vil vite hvordan du kan
endre feltparameterne. [C-00] innstilt på 0 betyr prioritet for solvarme,
mens [C-01] innstilt på 1 betyr prioritet for varmepumpe.

Generelt forbruk av 
varmtvann til 
husholdningsbruk

Forventet

Ikke forventet

Solstråling på 
solcellepanel Sterk

Svak

Anbefalt innstilling for planleggingstidsbrytere 

Oppvarming av vann 
til husholdningsbruk/oppv
arming med forsterker

Aktiver

Deaktiver

Time 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

NB Se i driftshåndboken for innendørsanlegget om
hvordan du stiller inn planleggingstidsbrytere.

NB Se i driftshåndboken for innendørsanlegget hvis du vil
endre innstillingen for temperaturen på varmtvann til
husholdningsbruk.

NB Vær oppmerksom på at hvis denne parameteren stilles
på 0, kan det føre til mangel på varmtvann når det er
behov for det på dager med svakt sollys.

Hvis du er usikker på om det er nok varmtvann,
kontrollerer du temperaturen på varmtvann til hushold-
ningsbruk på kontrollenheten (se i driftshåndboken for
innendørsanlegget). Hvis temperaturen er for lav,
trykker du på knappen for "forsterket oppvarming av
vann til husholdningsbruk". Dermed startes varme-
pumpen for å varme opp vann til husholdningsbruk.

NB Varmeapparatet med forsterker i varmtvannstanken
kan kjøres uavhengig av soloppvarmingen eller
oppvarmingen av vann til husholdningsbruk ved hjelp
av varmepumpen.

Hvis du vil se en detaljert valgprosess for oppvarming
av vann til husholdningsbruk ved hjelp av solcellesett
eller med varmepumpe, og/eller varmeapparat med
forsterker, kan du se på tillegg "Valgprosess for
oppvarming av vannet til husholdningsbruk
via varmepumpe eller solcellesett" på side 12 og
"Valgprosess for oppvarming av vannet til
husholdningsbruk via varmeapparat med forsterker"
på side 13.
Installerings- og driftshåndbok
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FEILSØKING OG VEDLIKEHOLD

Dette avsnittet inneholder nyttig informasjon om hvordan du påviser
og retter opp visse feil som kan oppstå i anlegget.

Generelle retningslinjer

Før du starter feilsøkingen, bør du foreta en grundig visuell
inspeksjon av anlegget for å se etter åpenbare mangler, for eksempel
løse tilkoblinger eller defekt ledningsopplegg.

Les dette kapitlet nøye før du kontakter nærmeste Daikin-forhandler.
Det kan du spare både tid og penger på.

Når en sikkerhetsanordning er blitt utløst, må du stanse anlegget og
finne ut hvorfor anordningen ble utløst før du tilbakestiller den. Det
må ikke under noen omstendigheter slås bro over sikkerhets-
anordningen, og den må heller aldri endres til en annen verdi enn
den som er stilt inn fra fabrikken. Kontakt nærmeste forhandler hvis
du ikke finner årsaken til problemet.

Generelle symptomer

Symptom 1: Pumpen til det soldrevne pumpeanlegget startes,
men pumpen til solcellesettet går ikke.

Symptom 2: Det er mye sollys, men det soldrevne pumpe-
anlegget og pumpene til solcellesettet starter ikke.

Feilkoder

Når en sikkerhetsanordning utløses, blinker lysdioden på bruker-
grensesnittet og det vises en feilkode.

Følgende feilkoder kan knyttes til funksjonsfeil i solcellesystemet. Se
først nærmere på de korrigerende tiltakene som omtales i
installeringshåndboken.

Tilbakestill sikkerhetsanordningen ved å slå anlegget AV og deretter
PÅ igjen.

Kontakt nærmeste forhandler hvis tilbakestillingen av sikkerhets-
anordningen ikke fungerer.

KRAV VED AVHENDING

Anlegget må demonteres, og kjølemediet, oljen og eventuelle andre
deler tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende lokale og
nasjonale forskrifter.

Systemet må ikke demonteres på egen hånd. Systemet må
demonteres og kjølemediet, oljen og eventuelle andre deler tas hånd
om av kvalifisert montør i overensstemmelse med gjeldende lokale
og nasjonale forskrifter.

Anleggene må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk,
resirkulering og gjenvinning. Ved å sikre at dette produktet avhendes
på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative
konsekvenser for miljø og human helsetilstand. Kontakt montøren
eller lokale myndigheter for mer informasjon.

Kontroller alltid at hovedbryteren til anlegget er slått av før
du foretar inspeksjon på bryterboksen til anlegget.

MULIG ÅRSAK KORRIGERENDE TILTAK

1 Varmtvannstanken har 
nådd maksimalt tillatt 
temperatur (temperatur-
avlesningen for tanken 
på innendørsanlegget 
viser ≥80°C)

Se "Maksimal temperatur for 
varmtvannstank" på side 3.

2 Hjelpekontakten fra det 
soldrevne 
pumpeanlegget til 
innendørsanlegget er 
ikke riktig tilkoblet

Kontroller ledningsopplegget. Sørg for at 
innendørstilkoblingen tilføres 230 V når 
pumpen til det soldrevne pumpeanlegget 
går.
(Deaktiver en eventuell reguleringsfunksjon 
for hastigheten på det soldrevne 
pumpeanlegget.)

3 Pumpen til solcellesettet 
er ikke riktig koblet til 
innendørsanlegget via 
varmtvannstanken 

Kontroller ledningsopplegget.

4 Prioritet for oppvarming 
av vann til husholdnings-
bruk er gitt til 
varmepumpen

Se "Stille prioritetsparameter for solvarme" 
på side 10.

5 Den termiske sikrings-
automaten for varmt-
vannstanken er blitt utløst

Se feilkode AA i "Feilkoder" på side 11.

MULIG ÅRSAK KORRIGERENDE TILTAK

1 Maksimal temperatur for 
varmtvannstanken til 
husholdningsbruk er 
nådd

Kontroller temperaturen på varmtvannet til 
husholdningsbruk på kontrollenheten til 
innendørsanlegget (se i driftshåndboken for 
innendørsanlegget), og kontroller 
innstillingen for maksimal temperatur på det 
soldrevne pumpeanlegget.

2 Utendørsanlegget varmer 
opp varmtvannstanken, 
siden det er gitt prioritet 
for oppvarming av vann til 
husholdningsbruk til 
varmepumpen

Se "Stille prioritetsparameter for solvarme" 
på side 10.

Instruksjon for å slå anlegget AV

Brukergrensesnitt-
modus (oppvarming/ 
kjøling =)

Modus for opp-
varming av vann til 
husholdningsbruk 
(w)

Trykk på 
knappen y 

Trykk på 
knappen 
v

PÅ PÅ 1 gang 1 gang

PÅ AV 1 gang —

AV PÅ — 1 gang

AV AV — —

Feilk
ode Årsak Korrigerende tiltak

BH

For høy temperatur på 
utløpsvann fra innendørsanlegg 
(> 65°C)

Kontroller 3-veisventilen og 
tilhørende ledninger:
• 3-veisventilen er ødelagt eller 

feil tilkoblet, og blir stående i 
posisjonen for "varmtvann til 
husholdningsbruk" ved drift 
med solcellesettet.

• Én av tilbakeslagsventilene i 
solcellesettet er ødelagt. 
Kontroller 
tilbakeslagsventilene.

AA

Varmevern for varmeapparat 
med forsterker er åpent

Innstillingen for maksimalt tillatt 
temperatur i det soldrevne 
pumpeanlegget er satt for høyt 
(skal settes under 80°C).
Tilbakestill varmevernet for 
varmeapparat med forsterker på 
varmtvannstanken til 
husholdningsbruk.

Produktet er merket med dette symbolet. Det betyr at
elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes
med usortert husholdningsavfall.
EKSOLHWAV1
Solcellesett for system med luft-til-vann-varmepumpe
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TILLEGG

Valgprosess for oppvarming av vannet til husholdningsbruk via varmepumpe eller 
solcellesett

• Maksimalt driftstrykk for tilkoblingene til og fra det soldrevne pumpeanlegget 2,5 MPa
• Maksimalt driftstrykk for tilkoblingene til og fra innendørsanlegget og tilkoblingene til og fra varmeveksleren for varmtvannstanken 

til husholdningsbruk
0,3 MPa

• Minimal/maksimal omgivelsestemperatur 1/35°C
• Minimal/maksimal væsketemperatur 1/110°C
• Varmeoverføringsvæske (på solcellesiden) propylenglykol

Innstilling = 1 
(ingen prioritet 
for solvarme)

Prioritetsparameter 
for solvarme

Innstilling = 0
(prioritet for

solvarme)

Ja Solenergi 
tilgjengelig 
(solcellepanel T > 
T VVHB SPA + 
10°C)

Nei Ja Solenergi 
tilgjengelig 
(solcellepanel 
T > T VVHB 
SPA + 10°C)

Nei

T VVHB IA ≤ 
varmepumpe PÅ 
temperatur

Ja

Nei T VVHB IA ≤ 
varmepumpe 
PÅ temperatur

Ja Nei T VVHB IA ≤ 
varmepumpe 
PÅ temperatur

Nei

Oppvarming av 
VVHB aktivert (via 
planleggingstids-
bryter eller knapp 
for oppvarming av 
vann til 
husholdningsbruk)

Ja

Ja

Nei

Oppvarming 
av VVHB via 
varmepumpe

Nei Oppvarming av 
VVHB aktivert 
(via plan-
leggingstids-
bryter eller 
knapp for opp-
varming av 
vann til hus-
holdningsbruk)

Ja Nei

T VVHB SPA 
> maksimal 
temperatur på 
varmtvanns-
tank til hus-
holdningsbruk

Ja

Nei T VVHB SPA > 
maksimal 
temperatur på 
varmtvannstank til 
husholdningsbruk

Opp-
varming av 
VVHB via 
varme-
pumpe

Ja Oppvarming av 
VVHB kun mulig 
via varmeapparat 
med forsterker. Se 
valgprosess for VFNei Oppvarming av VVHB 

aktivert (via plan-
leggingstidsbryter eller 
knapp for oppvarming 
av vann til 
husholdningsbruk)

Oppvarming 
av VVHB via 
solcellesettOpp-

varming av 
VVHB via 

solcellesett

Tank på 
maksimalt tillatt 
temperatur: 
videre 
oppvarming 
ikke tillatt Ja Tank på maksimalt 

tillatt temperatur: 
videre oppvarming ikke 
tillatt

Oppvarming av 
VVHB kun mulig 
via varmeapparat 
med forsterker. 
Se valgprosess 
for VF

Oppvarming av 
VVHB via 
varmepumpe

VVHB Varmtvann til husholdningsbruk

T VVHB SPA Temperatur på varmtvann til husholdningsbruk via temperaturføler for soldrevet pumpeanlegg

T VVHB IA Temperatur på varmtvann til husholdningsbruk via temperaturføler for innendørsanlegg

VF Varmeapparat med forsterker
Installerings- og driftshåndbok
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Valgprosess for oppvarming av vannet til husholdningsbruk via varmeapparat med 
forsterker

Innstilling = 1 
(ingen prioritet 
for solvarme)

Prioritetsparameter 
for solvarme

Innstilling = 0
(prioritet for

solvarme)

Ja Solenergi 
tilgjengelig 
(solcellepanel T > 
T VVHB SPA + 
10°C)

Nei Ja Solenergi 
tilgjengelig 
(solcellepanel 
T > T VVHB 
SPA + 10°C)

Nei

T VVHB IA ≤ VF 
PÅ temperatur

Ja

Nei

T VVHB IA ≤ VF 
PÅ temperatur

Ja Nei

T VVHB IA ≤ 
VF PÅ 
temperatur

Nei

Ingen VF-drift 
(solcellesettet kjøres 
hvis maksimal 
temperatur ennå ikke 
er nådd)

VF-drift aktivert 
(via planleggings-
tidsbryter) Ja

Ja

Tids-
forsinkelse 
for VF ferdig

Nei VF-drift aktivert 
(via 
planleggings-
tidsbryter)

Ja Nei

Nei

VF-drift 
aktivert (via 
planleggings-
tidsbryter)

Ja

Ja

Nei Tids-
forsinkelse 
for VF 
ferdig VF-drift

Ja Nei
Tidsforsinkelse for VF 
ferdig

Ingen VF-drift
Ingen VF-drift 
(solcellesettet 
kjøres hvis 
maksimal 
temperatur ennå 
ikke er nådd)

VF-drift 
sammen med 
solcellesett

Ja

Ingen VF-drift
VF-drift

VVHB Varmtvann til husholdningsbruk

T VVHB SPA Temperatur på varmtvann til husholdningsbruk via temperaturføler for soldrevet pumpeanlegg

T VVHB IA Temperatur på varmtvann til husholdningsbruk via temperaturføler for innendørsanlegg

VF Varmeapparat med forsterker
EKSOLHWAV1
Solcellesett for system med luft-til-vann-varmepumpe
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