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1 Az üzemeltetési útmutatóról 
Ez az üzemeltetési útmutató a termék részét képezi. 

 A termék használta előtt olvassa el az üzemeltetési

útmutatót.

 Őrizze meg az üzemeltetési útmutatót a termék teljes

élettartama alatt, és tartsa kéznél tájékozódás céljából.

 Adja tovább az üzemeltetési útmutatót a termék későbbi

tulajdonosainak vagy felhasználóinak.

1.1 A figyelmeztetések felépítése 

FIGYELMEZTETŐ 

SZÓ 
Itt olvasható a veszély típusa és forrása. 

 Itt olvashatók a veszély elkerülésére vonatkozó intézke-

dések.

Három fokozatú figyelmeztetést használunk: 

Figyelmeztető 

szó 

Jelentés 

VESZÉLY Közvetlenül fenyegető veszély! 
A figyelmen kívül hagyás halálhoz vagy súlyos 
testi sérüléshez vezet. 

FIGYELMEZ-

TETÉS 

Valószínűleg fenyegető veszély! 
A figyelmen kívül hagyás halálhoz vagy súlyos 
testi sérüléshez vezethet. 

VIGYÁZAT Veszélyes helyzet! 
A figyelmen kívül hagyás könnyű vagy köze-
pes testi sérülésekhez vagy anyagi károkhoz 
vezethet. 
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2 Biztonság 

2.1 Rendeltetésszerű használat 

A DAIKIN EKSRDS2A szolárszivattyú csoport kizárólag a kö-

vetkező közegek önbiztosító, zárt termikus napkollektoros 

rendszerekben való keringetésére szolgál. 

 Termikus napkollektoros rendszerek számára alkalmas, a

kereskedelemben kapható hőhordozó folyadékok (szolár-

folyadékok), mint pl. víz-glikol keverékek

A beépített biztonsági egység biztosítja a rendszert a nyomás 

túllépése ellen. 

Más használat nem minősül rendeltetésszerű használatnak. 

2.2 Előrelátható hibás használat 

A DAIKIN EKSRDS2A szolárszivattyú csoportot főként az 

alábbi esetekben nem szabad használni: 

 Uszodavízzel való üzemeltetés

 Ragadó, maró vagy gyúlékony közegekkel való üzemelte-

tés

 A megengedett hőmérsékletek és nyomások túllépése

vagy el nem érése, lásd az  1,táblázatot, a 10 oldalon

2.3 Biztonságos kezelés 

Ez a termék megfelel a műszaki ismereteknek és az elismert 

biztonságtechnikai szabályoknak. Kiszállítás előtt ellenőrizzük 

minden termék működőképességét és biztonságos 

működését. 

 A terméket kizárólag kifogástalan állapotban, az üzemel-

tetési útmutató , az érvényes előírások és irányelvek, va-
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lamint a vonatkozó biztonsági rendelkezések és baleset-

megelőzési előírások figyelembe vételével üzemeltesse.. 

FIGYELMEZ-

TETÉS 

Súlyos égési sérülések vagy halál veszélye a szi-

vattyúfejben uralkodó hálózati feszültség (AC 230 V, 

50 Hz) következtében. 

 A szivattyúfej ne érintkezzen vízzel vagy a szolárfoly-

adékkal.

 A szivattyúfej kinyitása és karbantartási, ill. javítási

munkák előtt szakítsa meg a hálózati feszültséget, és bi-

ztosítsa ismételt bekapcsolás ellen.

 Ne végezzen semmiféle módosítást a szivattyúfejen.

2.4 A személyzet képzettsége 

A szerelést, üzembe helyezést, üzemeltetést, karbantartást, 

üzemen kívül helyezést és hulladékeltávolítást kizárólag szak-

képzett személyzet végezheti. 

Az elektromos alkatrészeken szükséges munkákat kizárólag 

szakképzett villanyszerelők végezhetik az érvényes 

előírásoknak és irányelveknek megfelelően. 

2.5 A terméken végzett módosítások 

A terméken végzett önkényes módosítások hibás működéshez 

vezethetnek, és biztonsági okokból tilos ilyen módosításokat 

végezni. 

2.6 Pótalkatrészek és tartozékok használata 

Nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata kö-

vetkeztében a termék károsulhat. 

 Kizárólag a gyártó eredeti pótalkatrészeit és tartozékait

használja.
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2.7 Garancia 

A műszaki előírások, útmutatók és javaslatok figyelmen kívül 

hagyása következtében fellépő károkért és 

következménykárokért a gyártó nem vállal semmiféle 

felelősséget és garanciát. 

A gyártó és a forgalmazó vállalat nem vállal felelősséget a 

költségekért és károkért, amelyek a felhasználó vagy 

harmadik fél számára a termék használatából erednek, főként 

a termék szakszerűtlen használata, a csatlakozás helytelen 

használata vagy zavarai, a termék vagy a hozzá 

csatlakoztatott további termékek zavarai esetén. Sem a 

gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem 

rendeltetésszerű használatért. 

A gyártó nem vállal felelősséget a nyomtatási hibákért. 
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3 A termék leírása 
Teljes, rögzítetten előszerelt és tömítettség szempontjából el-

lenőrzött szolárszivattyú csoport az összes szükséges bi-

ztonsági és működési alkatrésszel együtt, beleértve a jól záró 

hőszigetelést is. A hőszigetelés egyidejűleg biztonságos 

szállítási csomagolásként is szolgál. 

1 előremenő vezeték 

2 visszatérő vezeték 

3 golyóscsap, kék, 
lezárható, gravitációs 
fékkel és hőmérővel 

4 biztonsági egység 

5 biztonsági szelep 

6 lefúvató nyílás 

7 manométer szerelős-
zeleppel 

8 a tágulási tartály 
csatlakozója 

9 keringető szivattyú 

10 elzárás 

11 töltő és öblítő csapok 

12 átfolyásmérő 

13 hőszigetelés 

14 légtelenítő edény 

15 légtelenítő csap kézi 
kerékkel 

16 golyóscsap, vörös, 
lezárható, gravitációs 
fékkel és hőmérővel 

Ábra 1: DAIKIN EKSRDS2A, 

Előremenő és visszatérő vezeték töltő és öblítő csapokkal és 

légtelenítő edénnyel 
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4 Műszaki adatok 

Ábra 2: Méretek [mm] DAIKIN EKSRDS2A 

Data for energy efficiency labelling

Energy labelling Regulation: (EU) 811/2013

Ecodesign Regulation: (EU) 813/2013

Solar Pump EKSRDS2A

Auxiliary Solpump [W] 22.5
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táblázat 1: Műszaki adatok 

Paraméter Érték 

Rendszercsatlakozás vágógyűrűs csavarzat, DN 22 

Általános adatok 

Tömeg max. 5,5 kg 

Szerelvények an-
yaga 

réz CW617N 

Hőszigetelés an-
yaga 

polipropilén EPP 

Rendszernyomás max. 6 bar 

Hőmérsékletek 

Környezet max. 40 °C 

Közeg max. 120 °C, rövid ideig max. 160 °C 

Átfolyásmérő 

Szivattyúcsatlako-
zás 

a szivattyú oldalon karimával és hollandi 
anyával, G1½ 

Méréstartomány 2-12 l/min 

Kombinált csap, vörös (előremenő) 

Kijelzési tartomány 0 °C – +120 °C 

Kombinált csap, kék (visszatérő) 

Szivattyúcsatlako-
zás 

a szivattyú oldalon karimával és hollandi 
anyával, G1½ 

Kijelzési tartomány 0 °C – +120 °C 

Biztonsági egység 

Tágulási tartály 
csatlakozó 

G¾ lapos tömítéses gégecső számára, 
hollandi anyával 

biztonsági szelep 6 bar 

Nyomásmérő Ø 63 mm, 0–10 bar 
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4.1 Engedélyek, ellenőrzések és megfelelőségek 

A biztonsági egység biztonsági szelepe megfelel a 

nyomástartó edényekről szóló irányelvnek (97/23/EK). 

Keringető szivattyú, lásd a szivattyú gyártójának mellékelt 

útmutatóját. 

5 Szállítás és raktározás 

VIGYÁZAT A termék károsulása szakszerűtlen szállítás követ-

keztében. 

 Ne dobja a terméket, és vigyázzon, hogy ne essen le.

VIGYÁZAT A termék károsulása szakszerűtlen raktározás követ-

keztében. 

 Ütésektől védve tárolja a terméket.

 A terméket kizárólag száraz és tiszta helyen tárolja.

6 Szerelés és üzembe helyezés 

FIGYELMEZ-

TETÉS 

Égési sérülések veszélye forró szolárfolyadék és kiáramló 

gőz következtében. 

 A szolárszivattyú csoport szerelése, üzembe helyezése és 

karbantartása közben hozzon meg minden szükséges

intézkedést, hogy a forró folyadék ne jelentsen veszélyt az 

emberek számára.

 A szolárszivattyú csoportot úgy szerelje be, hogy stag-

nálás esetén ne jusson gőz a tágulási tartályba.
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 Amennyiben a tágulási tartályt a szolárszivattyú csoporttal

egy magasságban vagy annál magasabbra szereli, akkor

szükség van egy hőszigetelő hurokra.

 Lehetővé kell tenni, hogy a fűtés során a folyadék aka-

dálytalanul kifolyhasson a biztonsági szelep lefúvató veze-

tékéből.

A biztonsági szelepet lezárhatatlanul szerelje fel.

Ne szereljen be elzárókat, szennyfogókat vagy hasonlókat

a lefúvató vezetékbe.

 A szolárszivattyú csoportot úgy szerelje be, hogy beszer-

elt állapotban ne hassanak külső erők a szerelvényekre.

 Tilos a szerelvényeket túlhevíteni a rendszerhez való he-

gesztés vagy forrasztás következtében. A szolárszivattyú

csoportot csupán ezen munkák befejezése után szerelje

be.

 Mossa át alaposan a vezetékeket a szolárszivattyú cso-

port beszerelése előtt. A szennyeződések, mint. pl. a he-

gesztési cseppek, kender vagy fémforgácsok követ-

keztében a biztonsági szelep és a visszacsapószelepek

tömítetlenné válnak.

 Ellenőrizze, hogy a szolárszivattyú csoport névleges

nyomása megfelel-e a rendszer tervezett értékének.

 Ellenőrizze, hogy a rendszerben keringő folyadék meg-

felel-e a szolárszivattyú csoport alkalmazási területének.

6.1 A DAIKIN EKSRDS2A felszerelése 

 Ellenőrizze a tömítési felületek tisztaságát és esetleges 

sérüléseit. 

 Valamennyi csővégnek derékszögűnek és lesorjázottnak 

kell lennie. 

A DAIKIN EKSRDS2A egységet szerelésre készen szállítjuk. 

Ne szereljen le semmilyen alkatrészt róla. 

1. Húzza le a felső szigetelést.



Szerelés és üzembe helyezés 

FA EKSRDS2A - 06/2015 13 

2. Tartsa a DAIKIN EKSRDS2A egységet az alsó szigete-

léssel a falhoz (állítsa be vízmérték segítségével), és

jelölje meg a két furat helyét.

3. Fúrjon két lyukat (Ø 10 mm) a megjelölt pozíciókban, és

helyezze be a mellékelt tipliket. Csavarja be a hosszú

tőcsavart felül, a rövid tőcsavart alul.

4. Akassza be a DAIKIN EKSRDS2A egységet az alsó

szigeteléssel, és biztosítsa az alátéttel és anyával.

5. Csavarozza össze a szolárkör csővezetékeit a szerelvé-

nyek csatlakozóival (lásd a következő fejezetet).

6. Helyezze fel a felső szigetelést.

Ábra 3: A DAIKIN EKSRDS2A felszerelése 
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6.2 A DAIKIN EKSRDS2A csatlakoztatása 

1. Csavarozza össze a szolárkör csővezetékeit a szerel-

vények csatlakozóival.

2. Csavarozza fel a tágulási tartály csövét vagy gégecsövét

a biztonsági egységhez.

1 biztonsági egység 

2 lapos tömítés 

3 lapos tömítésű 
gégecső 

Ábra 4: A G¾ gégecső csatlakoztatása 

3. Csavarozza össze a lefúvató vezetéket a biztonsági

egység biztonsági szelepével, lásd lent.

4. Végezze el az elektromos bekötést a 6.3 fejezet17 szerint.
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6.2.1 A biztonsági szelep lefúvató vezetéke 

A lefúvató nyílást a szeleptesten egy nyíl jelöli. 

FIGYELMEZ-

TETÉS 

Egészségkárosodás és égési sérülések veszélye a 

lefúvató nyíláson keresztül kiáramló forró folyadék vagy 

gőz következtében. 

 A lefúvató vezetéket úgy fektesse le, hogy a kiáramló

folyadék következtében se személyi sérülésekre, se an-

yagi károkra ne kerüljön sor, és a folyadék egy megfelelő

szolár felfogóedénybe lefolyhasson.

ábra 5: Lefúvató vezeték tartállyal vagy szolár felfogóedénnyel 

 A lefúvató vezetéket lejtéssel és legalább a lefúvató nyílás

keresztmetszetével megegyező méretben kivitelezze.

 A lefúvató vezeték max. 2 m hosszú lehet, és 2 íve lehet.

 A lefúvató vezetéknek hozzáférhetőnek és megfigyel-

hetőnek kell lennie.

 Vezesse a lefúvató vezeték kifolyóját egy olyan tartályba,

amelynek mérete megfelel a rendszer teljes űrtar-

talmának. A kifolyt folyadékot fel kell fogni, és

szakvállalat által vissza kell vezettetni a rendszerbe vagy
ártalmat-lanítani kell.
A kifolyt folyadékot ne vezesse a szennyvízcsatornába.
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6.3 Elektromos csatlakoztatás 

 Szakítsa meg a hálózati feszültséget, és biztosítsa 

ismételt bekapcsolás ellen. 

1. Csatlakoztassa elektromosan a keringető szivattyút a

mellékelt üzemeltetési útmutató szerint.

2. Vezesse a keringető szivattyú csatlakozó kábelét a

kábelcsatornán keresztül lefelé, és csatlakoztassa a

szolár-szabályozóhoz. Vegye figyelembe a szolár-

szabályozó üzemeltetési útmutatóját.

3. A csatlakozóvezeték meghosszabbításához egy keres-

kedelemben kapható árnyékolt 3 x 1,5 mm² és max.

Ø 10 mm átmérőjű vezeték használható.

6.4 A DAIKIN EKSRDS2A üzembe helyezése 

A DAIKIN EKSRDS2A az átfolyásmérőnél lévő töltő és öblítő 

csapoknál tölthető fel. 

1. Helyezzen el a lefúvató vezeték közelében vagy a bi-

ztonsági szelepen egy jól látható figyelmeztető táblát a

következő felirattal:

„A felfűtés során biztonsági okokból biztosítani kell,

hogy a lefúvató vezetékből folyadék léphessen ki. Ne

zárja el!”

2. Ellenőrizze, hogy az összes vezeték tömített-e.

3. Állítsa mindkét golyóscsapot 45°-os állásba.

0° Üzem – nyitva a szolárfolyadék 
áramlási irányában 

45 ° Üzembe helyezés, feltöltés, 
légtelenítés, öblítés – mindkét 
oldalon nyitva (a visszafolyá-
sgátló deaktiválva van) 

90 ° Karbantartás – zárva 

Ábra 6: Golyóscsapok 
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4. Csavarozza fel a tömlőcsonkot a töltő és öblítő csapokra,

és csatlakoztassa a tömlőket. Nyissa ki az elzárócsapokat

(1, 2) a feltöltés számára, és zárja el az elzárót (3) a felt-

öltéshez.

5. Töltse fel a rendszert a felső csapon keresztül (1) szolár-

folyadékkal.

6. Amikor az alsó csapból (2) szolárfolyadék lép ki, zárja el

ezt a csapot.

7. Hozza létre a nyomást a rendszerben.

8. Zárja el a felső csapot. Fordítsa ismét vissza az elzárót

(3).

9. Légtelenítse a rendszert, lásd a 7.2 fejezetet, a 21oldalon.

10. Állítsa mindkét golyóscsapot 0°-os állásba.

11. Helyezze fel a hőszigetelés felső részét a szerelvé-

nycsoportra.

12. A csővezetékek hőszigetelését vezesse a szolárszivattyú

csoport hőszigetelésének nyílásaiba.

 A szolárszivattyú csoport ekkor üzemkész. 
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7 Üzemelés 
A felfűtés során biztonsági okokból biztosítani kell, hogy a 

lefúvató vezetékből folyadék léphessen ki. 

 Ne zárja el a biztonsági szelepet.

 A biztonsági szelep kioldása után ellenőrizze a rendszert

az üzemelés folytatása előtt.

A kifogástalan üzemelés csak a golyócsapok nyitott 

állapotában lehetséges (0°-os állás, lásd a 6 ábrán, a 18. 

oldalon). 

7.1 Leolvasási szél az átfolyásmérőn 

Az úszótest alsó széle jelenti a leolvasási szélt az átfolyá-

smérőn. 

Ábra 7: Leolvasási szél az átfolyásmérőn 
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7.2 Anlage entlüften 

FIGYELMEZ-

TETÉS 

Égési sérülések veszélye a légtelenítő csapon kilépő forró 

folyadék vagy gőz, ill. a forró légtelenítő edény me-

gérintése következtében. 

 A rendszert kizárólag akkor légtelenítse, ha a vörös

hőmérőn a hőmérséklet 50 °C alatt van.

1 szolárfolyadék le-
vegővel 

2 a szolárfolyadék 
áramlási iránya 

3 légtelenített szolár-
folyadék 

4 szelep 

5 légtelenítő csap 
tömlővel 

6 távozó levegő 

Ábra 8: A légtelenítő edény működési elve 

A szolárfolyadék felülről (1) beáramlik a légtelenítő edénybe. A 

szolárfolyadék nekiütközik az edény falának, a légbuborékok 

különválnak és felszállnak. A levegő összegyűl a légtelenítő 

edény felső részében. Ez a levegő manuális légtelenítéssel el-

távolítható a rendszerből: 

1. Vezesse a légtelenítő csap tömlőjét (5) egy felfogó

edénybe.

2. Nyissa ki a szelepet (4).

 A leválasztott levegő kiáramlik a légtelenítő edényből. 

3. Amikor az edényből szolárfolyadék lép ki, zárja el ismét a

csapot.
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8 Karbantartás 

Táblázat 2: Karbantartási időpontok 

Időpont Tevékenység 

Az átfolyásmérő már 
nem olvasható le 

 Ürítse ki, öblítse át és töltse fel
újra a rendszert

A keringető szivattyú 
meghibásodott 

 Cserélje ki a keringető szivattyút,
lásd lent

8.1.1 A keringető szivattyú cseréje 

1. Zárja el az átfolyásmérőn lévő elzárót, és állítsa a kék

golyóscsapot 90°-os állásba.

2. Cserélje ki a keringető szivattyút.

3. Nyissa ki az átfolyásmérőn lévő elzárót, és állítsa a kék

golyóscsapot 0°-os állásba.

4. A rendszerben keletkezett nyomáscsökkenés esetén

töltsön után szolárfolyadékot, és helyezze üzembe a

rendszert.

9 Üzemzavarok 
A javításokat kizárólag szakképzett személyzet végezheti. 

 A keringető szivattyú üzemzavarai esetén vegye

figyelembe kiegészítésképpen a mellékelt üzemeltetési

útmutatót is.

Táblázat 3: Üzemzavarok 

Probléma Lehetséges ok A hiba megszüntetése 

A rendszerben 
zajok hallhatók 

Levegő a 
rendszerben 

 Légtelenítse a rendszert, lásd
a 7.1 fejezetet, a 20oldalon

A szivattyútel-
jesítmény túl ma-
gasra van állítva 

 Kapcsoljon át alacsonyabb
fordulatszámra
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Probléma Lehetséges ok A hiba megszüntetése 

A keringető szi-
vattyúban zajok 
hallhatók 

A rendszernyomás 
túl alacsony 

 Növelje a rendszernyomást,
vagy ellenőrizze a gáz
térfogatát a tágulási tartályban

A keringető 
szivattyú nem indul 
be 

Hibás áramellátás  Ellenőrizze a biztosítékokat és
esetlegesen a laza kábel-
kapcsokat

A keringető szi-
vattyú a csapág-
yakban keletkező 
lerakódások miatt 
szorul 

 Kapcsoljon át rövid ideig a
max. fordulatszámra

 Oldja ki a rotort, dugja be a
csavarhúzót a rovátkába, és
forgass kézzel

A keringető szi-
vattyú szennyezett 

 Szerelje le, és tisztítsa meg a
keringető szivattyút

A keringető szi-
vattyú meg-
hibásodott 

 Cserélje ki a keringető szi-
vattyút

A rendszerben 
nincs nyomás 

A biztonsági 
szelep meg-
hibásodott 

 Cserélje ki a biztonsági egy-
séget

A tágulási tartály 
tömítetlen 

 Cserélje ki a tágulási tartályt

Szivárgás a 
rendszerben 

 Keresse meg a szivárgások
helyét, és tömítse szakszerűen

A rendszer 
leürítésekor nem 
lép ki közeg a töltő 
és öblítő beren-
dezésekből 

A golyóscsapok 
és/vagy az elzárók 
zárva vannak 

 Állítsa a golyóscsapokat 45°-
os állásba, és nyissa ki az
elzárókat:

Egyéb üzem-
zavarok 

–  Küldje el a terméket a gyár-
tónak
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10 Üzemen kívül helyezés és hulladékeltávolítás 
1. Kapcsolja le a hálózati feszültséget.

2. Szerelje le a DAIKIN EKSRDS2 Aegységet (lásd a 6

fejezetet, a 11 oldalon, leszerelés fordított sorrendben).

TUDNIVALÓ A 

HULLADÉK-

ELTÁVOLÍTÁSRA 

VONATKOZÓAN 

A DAIKIN EKSRDS2A felépítése környezetbarát. A hul-
ladékeltávolításkor csak olyan hulladékok keletkeznek, ame-
lyek anyaga újrahasznosítható vagy termikusan 
hasznosítható. Az újrahasznosításra alkalmas anyagok külön-
külön fajtájuk szerint szétválaszthatók. 

A DAIKIN EKSRDS2A környezetbarát felépítésével a ROTEX 
megteremtette a környezetbarát hulladékeltávolítás feltételeit. 
A szakszerű és az adott alkalmazási hely szerinti ország nem-
zeti rendelkezéseinek megfelelő hulladékeltávolítás az üze-
meltető felelőssége. 

A terméken lévő jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és 
elektronikus termékeket tilos a szortírozatlan háztartási hulla-
dékkal együtt eltávolítani. 

A szakszerű és az adott alkalmazási hely szerinti ország nem-
zeti rendelkezéseinek megfelelő hulladékeltávolítás az üze-
meltető felelőssége. 

- A rendszer szétszerelését, a szolárfolyadékkal és a további 
alkatrészekkel szükséges munkákat kizárólag szakképzett 
szerelő végezheti. 

- A hulladékot kizárólag olyan szervezethez vigye, amely 
újrahasználatra, recyclingra és újrahasznosításra speciali-
zálódott. 

További információk a szerelővállalatnál vagy az illetékes helyi 
hatóságoknál kaphatók. 
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11 Szavatosság 
A gyártó a megvásárlástól számított 24 hónapra 

szavatosságot vállal a termékre. Ez minden országban igény-

be vehető, amelyben a gyártó vagy az általa megbízott keres-

kedők forgalmazzák a terméket. 

12 Szerzői jog 
Az üzemeltetési útmutató szerzői joga a gyártót illeti meg. Ti-

los írásos engedély nélkül utánnyomtatni, lefordítani vagy 

sokszorosítani az útmutatót, mindez kivonatos formában sem 

engedélyezett. 

Fenntartjuk a jogot, hogy az üzemeltetési útmutatóban sze-

replő adatokhoz és ábrákhoz képest módosítsuk a műszaki 

részleteket. 
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