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1
1.1

Masa të përgjithshme të
sigurisë
Rreth dokumentacionit



Dokumentacioni origjinal është shkruar në gjuhën
angleze. Të gjitha gjuhët tjera janë përkthime.



Masat e përshkruara në këtë dokument trajtojnë
tema shumë të rëndësishme, ndiqini ato me
kujdes.



INFORMACION
Tregon këshilla të dobishme ose informacione
plotësuese.

Simboli

Para instalimit, lexoni doracakun e
instalimi dhe të përdoruesit, si dhe
udhëzimin me diagramin elektrik.
Para se të kryeni servisimin ose aktivitete
të mirëmbajtjes, lexoni doracakun e
servisimit.

Instalimi i sistemit dhe të gjitha veprimet e
përshkruara në doracakun e instalimit duhet të
kryhen nga një instalues i autorizuar.

1.1.1 Kuptimi i simboleve dhe
shenjave të paralajmërimit
RREZIK
Tregon një situatë që mund të rezultojë në
vdekje ose lëndime serioze.

Shpjegimi

Për më shumë informacione, lexoni
udhëzuesin për instaluesin dhe
përdoruesin.

1.2

Për përdoruesin



Nëse nuk jeni të sigurt se si ta përdorni njësinë,
kontaktoni instaluesin.



Kjo njësi mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8
vjeçe e më të madhe, si dhe nga personat me
aftësi të kufizuar fizike dhe psikike ose nga
persona pa përvojë ose njohuri të mjaftueshme, në
qoftë se iu jepen udhëzime lidhur me këtë njësi në
mënyrë të sigurt dhe të kuptojnë rreziqet e
përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me këtë
njësi. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhet
nga fëmijët pa mbikëqyrje.

RREZIK: RREZIK NGA NJË ELEKTROSHOK
Tregon një situatë që mund të rezultojë në
elektroshok.

RREZIK: RREZIK NGA DJEGIA
Tregon një situatë që mund të rezultojë në djegie
për shkak të temperaturave tejet të larta ose
ulëta.

PARALAJMËRIM
Për të parandaluar shok elektrik ose zjarr:
 MOS e shpëlani njësinë.
 MOS e manovroni njësinë me duar të lagura.

RREZIK: RREZIK NGA SHPËRTHIMI
Tregon një situatë që mund të rezultojë në
shpërthim.

 MOS vini objekte që përmbajnë ujë mbi
njësinë.

PARALAJMËRIM

VINI RE

Tregon një situatë që mund të rezultojë në
vdekje ose lëndime serioze.

 MOS vini objekte ose pajisje mbi njësinë.

PARALAJMËRIM: MATERIAL I NDEZSHËM

 MOS u ulni, ngjitni ose shkelni mbi njësinë.


Njësitë e përmbajnë simbolin në vijim:

KUJDES
Tregon një situatë që mund të rezultojë në
lëndime të vogla ose mesatare.

VINI RE
Tregon një situatë që mund të rezultojë në
dëmtim të pajisjes ose pasurisë.

Kjo nënkupton se prodhimet elektrike dhe
elektronike nuk duhet të përzihen me mbeturinat
shtëpiake të pa diferencuara. MOS tentoni ta
çmontoni vetë sistemin; manovrimi me
antipiretikun, vajin dhe pjesët tjera duhet të bëhet
nga instaluesi i autorizuar dhe duhet të jetë në
pajtim me legjislacionin e zbatueshëm.
Njësitë duhet të trajtohen në një objekt të
specializuar trajtimi për ripërdorim, riciklim ose
rikuperim. Duke siguruar që ky prodhim të
deponohet siç duhet, do të ndihmoni të
parandaloni pasoja negative të mundshme për

mjedisin dhe shëndetin e njeriut. Për më shumë
informacione kontaktoni instaluesin tuaj ose
autoritetin lokal.

1.3

VINI RE
Servisi që i bëhet një njësie në terren të hapur
më së miri bëhet nën kushte të thata të motit për
të shmangur hyrjen e ujit.

Për instaluesin

1.3.1 Informacione të përgjithshme
Nëse nuk jeni të sigurt se si të instaloni ose ta përdorni
njësinë, kontaktoni dilerin tuaj.
VINI RE
Instalimi ose lidhja jo e drejtë e pajisjeve ose
aksesorëve mund të rezultojë në elektroshok,
qark të shkurtër, rrjedhje, zjarr ose dëmtim të
pajisjes. Përdorni aksesorë, pajisje dhe pjesë
rezervë të prodhuara ose miratuara nga Daikin.

Në pajtim me legjislacionin e zbatueshëm, mund të jetë
e nevojshme të ofroni një ditar evidencash i cili do të
përmbante së paku: informacione për mirëmbajtjen,
punën e servisit, rezultatet e testeve, periudhën standby…
Gjithashtu, së paku, duhet të ofrohen informacionet në
vijim në një vend të qasshëm tek prodhimi:


Udhëzime për fikjen e sistemit në raste urgjente



Emri dhe adresa e zjarrfikësve, policisë dhe spitalit


PARALAJMËRIM
Sigurohuni që instalimi, testimi dhe materiali i përdorur
të jetë në pajtim me legjislacionin e zbatueshëm (në
majë të udhëzimeve të përshkruara të dokumentacionit
të Daikin).

Emri, adresa dhe numri i telefonit të servisit gjatë
ditë dhe natës
Në Evropë, EN378 siguron udhëzimet e nevojshme për
këtë ditar evidencash.

1.3.2 Vendi i instalimit


Siguroni hapësirë të mjaftueshme rreth njësisë për
servisim dhe qarkullim të ajrit.

Vishni pajisje adekuate mbrojtëse (dorëza
mbrojtëse, syze....) gjatë instalimit, mirëmbajtjes
dhe servisimit të sistemit.



Sigurohuni që vendi i instalimit të mund të mbaj
peshën dhe dridhjet e njësisë.



Sigurohuni që hapësira të jetë mirë e ajrosur. MOS
mbyllni hapjet e ajrosjes.

RREZIK: RREZIK NGA DJEGIA


Sigurohuni që njësia të jetë e nivelizuar.
MOS e instaloni njësinë në vendet vijuese:

KUJDES





MOS e prekni tubacionin e antipiretikut,
tubacionin e ujit ose pjesët e brendshme
gjatë instalimit ose menjëherë pas
përdorimit. Mund të jetë shumë i nxehtë ose
shumë i ftohtë. Jepini kohë të kthehet në
temperaturë normale. Nëse e keni patjetër
ta prekni, atëherë mbani dorëza mbrojtëse.
MOS prekni asnjë antipiretik që mund të
ketë rrjedhje të rastësishme.

PARALAJMËRIM
Siguroni masa adekuate për të parandaluar që njësia
të përdoret si strehë për kafshët e vogla. Kafshët e
vogla që vijnë në kontakt me pjesët elektrike mund të
shkaktojnë defekte, tym ose zjarr.



Në hapësira që kanë mundësi shpërthimi.



Në hapësira ku ekzistojnë aparate që emetojnë
valë elektromagnetike. Valët elektromagnetike
mund të prishin sistemin e kontrollit dhe të
shkaktojnë defekt të pajisjes.



Në hapësira ku ekziston rrezik nga zjarri për shkak
të rrjedhjes së gazrave të ndezshëm (për
shembull: hollues ose benzinë), fibër karboni,
pluhur i ndezshëm.



Në hapësira ku prodhohet gazi korroziv (shembull:
gazi i acidit sulfurik. Korrozioni i gypave të bakrit të
pjesëve të ngjitura mund të shkaktojnë rrjedhje të
antipiretikut.

1.3.3 Antipiretiku
KUJDES
MOS e prekni hyrjen e ajrit ose pendën e
aluminit të njësisë.

Nëse është i zbatueshëm. Shih doracakun e instalimit
për aparatin tuaj për më shumë informacione.
PARALAJMËRIM

VINI RE
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MOS vendosni asnjë objekt ose pajisje mbi
njësinë.



MOS u ulni, ngjitni ose qëndroni mbi
njësinë.

Gjatë testimit, KURRË mos e vini në presion të
lartë prodhimin më shumë se maksimumi i lejuar
i presionit (siç është paraqitur në pllakën
metalike të markës së prodhimit).

Doracak instalimi dhe për
përdoruesin

PARALAJMËRIM
Duhet të keni kujdes të madh në rast të rrjedhjes
së antipiretikut. Nëse rrjedh gazi i antipiretikut,
menjëherë ajroseni hapësirën. Rreziqet e
mundshme:


Koncentrimi i tepërt i antipiretikut në
hapësira të mbyllura mund të shpie në
mungesë të oksigjenit.



Gazra helmuese mund të prodhohen nëse
antipiretiku vjen në kontakt me zjarrin.



Lëngun e antipiretikut ndërroheni me sa vijon:
Nëse

Atëherë

Një gyp sifon është i
pranishëm (p.sh. cilindri
është i shënuar me "Liquid
filling siphon attached")

Mbusheni duke e mbajtur
cilindrin në pozitë të mbarë.

Një gyp sifon NUK është i
pranishëm

Mbusheni duke e kthyer
mbrapsht cilindrin.

RREZIK: RREZIK NGA SHPËRTHIMI
Pompimi – rrjedhja e antipiretikut. Nëse
dëshironi që të pomponi sistemin, ndërsa
ekziston një rrjedhje në antipiretikun:




MOS e përdorni funksionin e pompimit
automatik të njësisë me të cilin mund të
grumbulloni të gjithë antipiretikun e sistemit
në njësinë dalëse. Pasojat e mundshme:
Vetë-djegie dhe shpërthim i kompresorit për
shkak të futjes së ajrit në kompresorin
operues.
Përdorni një sistem të veçantë rikuperimi në
mënyrë që kompresori i njësisë NUK do të
duhet të jetë në funksion.



Cilindrat e antipiretikut hapini ngadalë.



Mbusheni antipiretikun me lëng të duhur. Nëse i
shtojmë gas kjo mund të parandalojë funksionimin
normal.
KUJDES
Pasi që të mbarojë procedura e mbushjes ose
gjatë pauzave, mbylleni valvulën e antipiretikut
menjëherë. Nëse valvula nuk mbyllet menjëherë,
atëherë presioni i mbetur mund të mbush me
antipiretik plotësues. Pasojat e mundshme: Sasi
e gabuar e lëngut.

PARALAJMËRIM
Gjithnjë rikuperoni antipiretikun. MOS i depononi
drejtpërdrejtë në mjedisin jetësor. Përdorni një
pompë thithëse për të zbrazur instalimin.

1.3.4 Uji
Nëse është i zbatueshëm. Shih doracakun e instalimit
të njësisë suaj për më shumë informacione.
VINI RE

VINI RE


Për të shmangur prishjen e kompresorit,
MOS e mbushni më shumë se sa sasia e
mjaftueshme e antipiretikut.



Kur të hapet sistemi i antipiretikut, ai duhet
të trajtohet sipas legjislacionit të
zbatueshëm.

Sigurohuni që cilësia e ujit të jetë në pajtim me
Direktivën e BE 98/83 EC.

1.3.5 Elektrik
RREZIK: RREZIK NGA ELEKTROSHOKU


FIKENI rrymën para se të nxirrni kutinë e
siguresave, lidhjen e telave elektrik ose
prekjen e pjesëve elektrike.



Fikeni rrymën për më shumë se 1 minutë
dhe mateni voltazhin tek terminalet e qarkut
elektrik ose komponentët elektrik para
servisimit. Voltazhi DUHET të jetë më pak
se 50 V DC para se të filloni të prekni telat
elektrik. Për lokacionin e terminaleve, shih
diagramin e telave elektrik.



MOS i prekni komponentët elektrik me duar
të lagura.



MOS e lini njësinë pa mbikëqyrje përderisa
kutia e servisit është e hapur.

PARALAJMËRIM
Sigurohuni që të mos ketë oksigjen në sistem.
Antipiretiku mund të mbushet vetëm pasi që të
kryhet testi i rrjedhjes dhe pas tharjes me pompë
thithëse.






Nëse duhet të bëhet rimbushje, referohuni pllakës
metalike të markës së prodhimit. Aty e shkruan
llojin e antipiretikut dhe sasinë e nevojshme.
Njësia është e mbushur që nga fabrika dhe
varësisht nga madhësia e gypave dhe gjatësia e
gypave disa sisteme kërkojnë mbushje plotësuese
të antipiretikut.
Përdorni vetëm veglat për llojin e antipiretikut që
përdoren në sistem. Kjo e siguron përballimin e
presionit dhe parandalon që materialet e huaja të
hyjnë në sistem.

PARALAJMËRIM
Nëse NUK është instaluar në fabrikë, siguresa

kryesore ose mjetet e tjera të fikjes do të
instalohen në telat fikse, duke pasur një ndarje
kontakti në të gjitha polet që do të ofronin fikje të
plotë sipas kategorisë III të mbivoltazhit.

shtrëngimin e vidhave të terminalit.
Kaçavida me kokë të vogël do ta dëmtojë
kokën dhe do ta pamundësojë vidhosjen e
duhur.


PARALAJMËRIM


Përdorni VETËM tela bakri.



Sigurohuni që lidhja e telave të jetë në
pajtim me legjislacionin e zbatueshëm.



I tërë instalimi elektrik duhet të kryhet në
pajtim me diagramin e telave elektrik që
është në shtojcë të këtij prodhimi.



KURRË mos i shtypni dhe lidhni telat në një
grumbull dhe sigurohuni që të mos vijnë në
kontakt me tubacionin dhe tehet e mprehta.
Sigurohuni që të mos ketë presion të
jashtëm në lidhjet e terminaleve.



Sigurohuni të instaloni edhe tokëzim. Mos e
lidhni atë tokëzim me gypin e ujësjellësit,
amortizuesin ose të telefonit. Tokëzimi i
pakompletuar mund të shkaktojë
elektroshok.



Sigurohuni të përdorni qark elektrik të
duhur. KURRË mos përdorni burim
energjie që e përdoret nga një njësi tjetër.



Sigurohuni të instaloni siguresat e duhura
ose ndarjet e duhura të qarqeve;



Sigurohuni të instaloni një mbrojtës kundër
rrjedhjes në tokë. Mos bërja e këtij veprimi
mund të shkaktojë elektroshok ose zjarr.



Kur e instaloni mbrojtësin kundër rrjedhjes
në tokë, sigurohuni të jetë në pajtim me
inverterin (rezistues ndaj zhurmës elektrike
me frekuencë të lartë) për të shmangur
hapjen e panevojshme të mbrojtësit kundër
rrjedhjes në tokë.

Vidhosja e tepërt mund të shkaktojë
pëlcitjen e tyre.

Instaloni kabllot e energjisë së paku 1 metër larg
televizorëve ose radiove që të parandaloni ndërhyrjet.
Varësisht nga valët e radios, distanca prej 1 metër
mund të mos mjaftojë.
PARALAJMËRIM


Pas mbarimit të punës me elektriken,
vërtetojuni që çdo komponentë elektrike
dhe terminal brenda kutisë elektrike është
lidhur në mënyrë të sigurt.



Sigurohuni që të gjithë kapakët të jenë të
mbyllur para se ta vini në punë njësinë.

VINI RE
Masat e kujdesit gjatë shtrirjes së telave të
rrymës:
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Mos i lidhni telat e madhësisë së ndryshme
me bllokun terminal të energjisë (kjo mund
të shkaktojë nxehje anormale).



Kur i lidhni telat e madhësisë së njëjtë, këtë
bëjeni sikur është paraqitur në figurën më
poshtë.



Për lidhjen e telave, përdoreni telin e
energjisë dhe lidhni fort, pastaj siguroheni
që të parandaloni presion të jashtëm.



Përdorni një kaçavidë të duhur për

Doracak instalimi dhe për
përdoruesin

1.4

Fjalorthi

Diler
Distributori i shitjes së prodhimit.
Instalues i autorizuar
Personi teknik profesional i kualifikuar për të
instaluar prodhimin.
Përdorues
Personi i cili është pronar i prodhimit dhe/ose e
përdor prodhimin.
Legjislacion i zbatueshëm
Të gjitha ligjet, direktivat , rregulloret dhe/ose
kodet ndërkombëtare, evropiane, kombëtare dhe
lokale që janë relevante dhe të zbatueshme për
një prodhim ose fushë të caktuar.
Kompani e servisimit
Kompania e kualifikuar e cila mund të kryej ose
koordinojë shërbimin e nevojshëm për
prodhimin.
Doracak instalimi
Doracaku i udhëzimeve dedikuar një prodhimi
ose aksesori të caktuar që shpjegon se si të
instalohet, konfigurohet dhe mirëmbahet ai
prodhim.
Doracak përdorimi
Doracaku i udhëzimeve dedikuar një prodhimi
ose aksesori të caktuar që shpjegon përdorimin
e tij.
Aksesorë
Etiketa, doracakë, fletë informacionesh dhe
pajisje që gjenden në shtojcë të prodhimit dhe të
cilat duhet të instalohen sipas udhëzimeve të
dokumentacionit shoqërues.
Pajisje opsionale
Pajisje të prodhuara ose miratuara nga Daikin
që mund të kombinohen me prodhimin sipas
udhëzimeve të dokumentacionit shoqërues.
Pajisje të tjera
Pajisje që nuk janë prodhuar nga Daikin, por
mund të kombinohen me prodhimin në pajtim
me udhëzimet e dokumentacionit shoqërues.

2

Hyrje

Doracaku i instalimit dhe mirëmbajtjes duhet të
konsiderohet si pjesë përbërëse e kësaj pompe për
ngrohje (në tekstin e mëposhtëm i referohemi si
Pajisja).
Doracaku duhet të ruhet për referim të ardhshëm derisa
të çmontohet pompa e ngrohjes. Ky doracak i dedikohet
edhe instaluesve të specializuar ( instalues – teknikë të
mirëmbajtjes) si dhe përdoruesit fundor. Moduset e
instalimit që duhet t’i përmbahen me qëllim të arritjes së
drejtë dhe të sigurt të funksionimit të pajisjes, si dhe
metodat e përdorimit dhe mirëmbajtjes janë përshkruar
në këtë doracak.
Në rast të shitjes së pajisjes ose ndërrimit të pronarit,
doracaku duhet të bashkëngjitet me prodhimin tek
destinacioni i ardhshëm.
Para instalimit dhe/ose përdorimit të pajisjes, lexojeni
këtë doracak me kujdes sidomos kapitullin 5 lidhur me
sigurinë.
Doracaku duhet të ruhet së bashku me pajisjen, dhe në
çdo rast, gjithnjë duhet të jetë në dispozicion të
personelit të kualifikuar për instalimin dhe mirëmbajtjen
e pajisjes.
Simbolet vijuese përdoren brenda doracakut me qëllim
që sa më shpejtë të gjejmë informacionet e
rëndësishme:

Informacione për sigurinë

Procedurat që duhet ndjekur

Në interes të arritjes së përsosmërisë teknike, e
rezervojmë të drejtën për të bërë modifikime ndaj
pajisjes në çfarë do kohë. Prandaj, nuk pranojmë
pretendime për përgjegjësinë që kanë të bëjnë me
udhëzimet, figurat, vizatimet ose përshkrimet, ose
gabimet e çfarë do lloji.
Furnizuesi nuk do të mbaj përgjegjësi për dëmet që
kanë të bëjnë me keqpërdorimin, përdorimin e gabuar
ose si rrjedhojë e modifikimeve dhe riparimeve të pa
autorizuara.
PARALAJMËRIM!
Kjo njësi mund të përdoret nga fëmijët e
moshës 8 vjeçe e më të madhe, si dhe nga
personat me aftësi të kufizuar fizike dhe
psikike ose nga persona pa përvojë ose
njohuri të mjaftueshme, në qoftë se iu jepen
udhëzime lidhur me këtë njësi në mënyrë të
sigurt dhe të kuptojnë rreziqet e përfshira.
Fëmijët nuk duhet të luajnë me këtë njësi.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhet
nga fëmijët pa mbikëqyrje

2.3

Këto udhëzime për përdoruesin përmbajnë
informacione të mbrojtura sipas të drejtave të autorit.
Është e ndaluar çfarëdo kopjimi, fotokopjimi, përkthimi
ose regjistrimi i këtyre udhëzimeve për përdoruesin në
pajisje të ndryshme elektronike, qoftë në mënyrë të
pjesshme ose të plotë pa autorizimin paraprak të
Daikin. Çdo shkelje do t’i nënshtrohet dëmshpërblimit
lidhur me dëmin e shkaktuar. Të gjitha të drejtat janë të
rezervuara, përfshi dhe ato që dalin nga lëshimi i
licencave ose regjistrimi i modeleve të shërbimeve
komunale.

2.4
Informacione/Sugjerime

2.1

Prodhimet

I nderuar konsumator,
Ju falënderojmë për blerjen e këtij prodhimi.
Kompania jonë gjithnjë ka pasur kujdes të veçantë për
problemet mjedisore, prandaj, ka përdorur teknologji
dhe materiale që kanë ndikim të ulët mbi mjedisin
jetësor dhe i ka prodhuar prodhimet e saja në
pajtueshmëri me standardet evropiane RAEE
2012/19/UE dhe RoHS 2011/65/UE.

2.2

Mohimi i përgjegjësisë

Pajtueshmëria e përmbajtjes së këtyre udhëzimeve për
përdoruesin lidhur me harduerin dhe softuerin i janë
nënshtruar verifikimit të hollësishëm. Pa dallim kësaj,
prapë se prapë mund të ndodhin mospajtime; prandaj,
nuk do të pranohet përgjegjësi për pajtueshmëri të
plotë.
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Të drejtat e autorit

Parimi i funksionimit

Pajisja që i përket serisë 1.9 kW dhe 2.9 kW është në
gjendje të prodhojë ujë të nxehtë shtëpiak duke
përdorur kryesisht teknologjinë e pompës për nxehje.
Pompa për nxehje është në gjendje të transferojë
energji termale nga një burim i temperaturës së ulët në
një burim tjetër të temperaturës së lartë dhe anasjelltas
(shkëmbyesit e nxehtësisë).
Pajisja përdor një qark uji që përbëhet nga një
kompresor, avullues, kondensator dhe një valvule
petëzimi; një gaz ftohës qarkullon brenda qarkut (shih
paragrafin 4.6).
Kompresori krijon një diferencë të presionit brenda
qarkut që mundëson krijimin e një cikli termodinamik:
kjo e thith lëngun ftohës nëpërmjet avulluesit në të cilin
vetë lëngu avullohet në temperaturë të ulët duke e
thithur nxehtësinë, kryhet kompresimi dhe qarkullon
drejt kondensatorit ku lëngu kondensohet në presion të
lartë dhe e lëshon nxehtësinë e absorbuar. Pas
kompresorit, lëngu kalon nëpër të ashtuq. “valvule të
petëzimit” dhe me humbjen e presionit dhe
temperaturës fillon të avullohet, pastaj ri-hyn në
avulluesin dhe kështu cikli fillon sërish nga e para.

Doracak instalimi dhe për
përdoruesin

Kondensatori

Versioni

Përshkrimi i
konfigurimit

EKHH2E200AAV3(3)
EKHH2E260AAV3(3)

Pompë nxehtësie me
burim të ajrit për
prodhimin e ujit të
nxehtë shtëpiak

EKHH2E260PAAV3(3)

Pompë nxehtësie me
burim të ajrit për
prodhimin e ujit të
nxehtë shtëpiak i
përshtatshëm për të
përdorur edhe me
sistemin e energjisë
solare.

Rezervuari
Kompresori

Avulluesi

Ajri
Nxehtësi elektrike

Valvula e
petëzimit

Nxehtësi
ekologjike

Uji i nxehtë
Uji i ftohtë

Fig. 1 – Parimi i funksionimit
Parimi i funksionimit të pajisjes është me sa vijon (Fig.
1):
I-II: Lëngu ftohës që thithet brenda nga kompresori
qarkullon brenda avulluesit dhe përderisa avullohet ai e
thith nxehtësinë ‘ekologjike’ që ia mundëson ajri.
Njëkohësisht, thithet ajri i mjedisit nga një ventilator; ajri
e humb nxehtësinë e tij duke kaluar nëpërmjet baterisë
në formë të brinjëve të avulluesit;
II-III: Gazi ftohës kalon brenda kompresorit dhe i
nënshtrohet një rritje të presionit që shkakton rritjen e
temperaturës; kështu duke e transformuar këtë në avull
super të nxehur;
III-IV: Brenda kondensatorit, gazi ftohës lëshon
nxehtësinë e tij në ujin brenda rezervuarit (bojleri). Ky
proces shkëmbimi e bën të mundur që ftohësi të
shndërrohet nga avulli i super nxehur në gjendje të
lëngshme duke u kondensuar në presion konstant dhe
duke iu nënshtruar rënies së temperaturës;
IV-I: Ftohësi i lëngshëm kalon përmes valvulës së
petëzuar, pastaj kalon në rënie të menjëhershme të
presionit dhe temperaturës dhe pjesërisht avullohet
duke e rikthyer presionin dhe temperaturën në gjendjen
fillestare. Tani mund të fillojë cikli termodinamik.

2.5

Versionet dhe konfigurimet e
qasshme

Pompa e nxehtësisë është në dispozicion (energjia
termale versioni 1.9 kW ), i cili mund të instalohet sipas
konfigurimeve të ndryshme, varësisht nga integrimet e
mundshme me burimet e tjera të nxehtësisë ( p.sh.,
burime solare, energji nga biomasa, etj.).

3

Manovrimi dhe
transporti

Pajisja është paketuar në një kuti kartoni. Ajo është
shtrënguar me një paletë me tri vidha.
Përdorni një kamion me pirun për të shkarkuar pajisjen:
Është mirë që këto të kenë kapacitet të ngarkesës prej
250 kg.
Me qëllim që të jetë më
lehtë për të liruar vidhat,
pajisja e paketuar mund
të vihet në pozitë
horizontale nga pjesa e
prapme .
Shpaketimi patjetër të
bëhet me kujdes që të
mos dëmtohet pajisja
në rast se hapja bëhet
me thika ose dara për të
hapur kutinë e kartonit.
Pas hapjes së kutisë ,
sigurohuni që njësia të
jetë e paprekur. Nëse
dyshoni diçka, mos e
përdorni pajisjen dhe
kërkoni ndihmë nga personi teknik i autorizuar.
Në pajtueshmëri me rregullat për mbrojtjen e mjedisit
jetësor, sigurohuni që të gjitha aksesorët të jenë nxjerrë
nga kutia para se të hidhet kutia.
PARALAJMËRIM!
Pajisjet në kuti (kapëset, kutitë e kartonit, etj.)
nuk guxojnë të jenë në afërsi të fëmijëve sepse
janë shumë të rrezikshme.
(*) Shënim: me diskrecion të Daikin, lloji i paketimit
mund të ndryshohet.
Për gjatë periudhës kohore që pajisja rri e pa hapur, me
dëshirë për ta përdorur, është e udhës që ta mbroni nga
kushtet atmosferike.
Pozitat e lejuara për transportin dhe manovrimin:

Pozitat e pa lejuara për transportin dhe manovrimin e
prodhimit:

√
√
PARALAJMËRIM!
Gjatë manovrimit me prodhimin dhe fazave të
instalimit është e ndaluar që të vendosni pjesën
e sipërme të pajisjes nën asnjë lloji të tronditjeve
për shkak se nuk është e natyrës.

PARALAJMËRIM!
Pajisja mund të transportohet horizontalisht
vetëm gjatë km të fundit sipas asaj që është
paraqitur më lart (shih pozitat e lejuara për
transport dhe manovrim) dhe të vendosen disa
mbështetës nën pjesën e poshtme të bojlerit që
të mos mbështetet në pjesën e sipërme, e cila
nuk është e natyrës strukturore. Kur pajisja
transportohet horizontalisht, ekrani duhet të
orientohet drejt pjesës së sipërme.
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Doracak instalimi dhe për
përdoruesin
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Karakteristikat e ndërtimit

1

Pompë nxehtësie

2

Paneli i kontrollit.

3

Mbështjellës i stampuar ABS.

4

Rezervua çeliku (bojler) i emaluar sipas
standardeve UNI (kapaciteti: 200; 260 litra).

13

29

1

5

Sonda e sipërme e bojlerit

6

Sonda e poshtme e bojlerit.

7

Rimbushje të ftohësit.

8

Ventilator për qarkullimin e ajrit.

9

Valvula petëzuese

10

Avullues në formë brinjësh me efikasitet të lartë.
Sasia e lëngut që futet në të rregullohet nga një
valvule e përshtatshme termostatike.

11

Hyrja e ajrit ( 160 mm).

12

Dalja e ajrit ( 160 mm).

13

Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht.

14

Anodë magnezi e zëvendësueshme.

15

(1.5 kW – 230 W) Element për nxehje elektrike

16

Linja e kullimit të pompës kondensuese.

17

Kthimi i kondensatorit .

18

Anodë magnezi e zëvendësueshme.

19

Nyjë lidhëse për daljen e ujit të nxehtë (G 1”).

20

Armaturë për ri-qarkullim (G ¾”).

21

Hyrja, pajisje spirale për sistemin e energjisë
1/4
2
termale (G 1” ; 1 m sipërfaqja e shkëmbimit).

22

Kullimi i kondensimit (G 1/2”).

23

Dalja, pajisje spirale për sistemin e energjisë
1/4
2
solare (G 1” ; 1 m sipërfaqja).

24

Nyjë lidhëse për daljen e ujit të ftohtë (G 1”).

25

Izolim poliuretani 50 mm.

26

Çelës automatik për re-setimin e presionit të
sigurisë.

16

29

Filtër ajri.

17

30

½”G armaturë për mëngën zhytëse të sondës.

4
2

5

6

3
4

12 10

11

7

9

26

8

30
14

19

15

20
22

21

18
23
25

24

4.1

Karakteristikat teknike
1.9 kW

Përshkrimi

u.m.

EKHH2E200AAV3(3)

EKHH2E260AAV3(3)

EKHH2E260PAAV3(3)

Prodhimi energjik termal i Pompës

kW

1.82

1.82

1.82

Totali i energjisë termike

kW

3.4

3.4

3.4

Koha e nxehjes ( )

h:m

8:17

10:14

10:14

Koha e nxehjes në modusin BOOST
1
()

h:m

3:58

5:06

5:06

W

60

70

71

1

2

Humbjet termale ( )
Të dhëna elektrike
Furnizimi i energjisë elektrike

V

1/N/230

Frekuenca

Hz

50

Shkalla e mbrojtjes

IPX4

Absorbimi maksimal i pompës

kW

0.53

0.53

0.53

Absorbimi mesatar

kW

0.43

0.43

0.43

Elementi i nxehjes + absorbimi
maksimal i pompës

kW

2.03

2.03

2.03

Energjia e elementit elektrik për
nxehje

kW

1.5

1.5

1.5

Energjia maksimale e Pompës

A

2.4

2.4

2.4

Mbrojtjet e nevojshme të
mbingarkesës

A

Mbrojtja e brendshme

16A T siguresë/ 16A çelës automatik, karakteristika C (të pritet
gjatë instalimit në sisteme të furnizimit me energji elektrike)
Termostat sigurie me re-setim manual ndaj elementit rezistues

Kushtet e funksionimit
Min.÷ max temperaturë të ajrit në
pompën e nxehtësisë (90% R.H.)

°C

-7÷38

Min. ÷ max temperaturë të vendit të
instalimit

°C

5÷38

Temperatura e punës
Temperatura maksimale e Pompës –
cikli ECO

°C

56

56

56

Temperatura maksimale në një cikël
AUTOMATIK

°C

70

70

70

Kompresori
Mbrojtja e kompresorit
Lloji i mbrojtjes së qarkut
termodinamik
Ventilatori
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Rrotullues
Ndarës i qarkut termal me re-setim automatik
Çelës të presionit të sigurisë me re-setim automatik
Centrifugal

Doracak instalimi dhe për
përdoruesin

Diametri i prizës së shpëlarjes

mm

160

Revolucione për një minutë

rpm

1650÷2100

Kapaciteti nominal i ajrit

m /h

3

350÷500

Pa

120

Presioni maksimal në dispozicion
Mbrojtja e motorit

Ndarës të brendshëm të qarkut termal me re-setim automatik

Kondensatori

I mbështjellë nga jashtë, nuk bie në kontakt me ujin

Ftohësi

R134a

Ngarkesa

g

900

900

900

Kapaciteti nominal i depozitës së ujit

l

196

250

242

Sasia maksimale e ujit të nxehtë që
3
mund të përdoret Vmax ( )

l

275

342

342

N/A

N/A

1.0 m

Mg AnodëØ26x400 mm

1 x Mg anodëØ26x250
mm

1 x Mg anodëØ26x250
mm

Depozita e ujit

Spirale për lidhjen me sistemin e
energjisë termale solare

m

2

Mbrojtja e katodave

Izolimi

2

+

+

1 x Mg anodëØ26x250
mm

1 x Mg anodë Ø26x400
mm

50 mm shkumë poliuretane të dendësisë së lartë

Shkrirja

Aktiv me valvulën e Gazit të Nxehtë

Dimensionet

mm

H1714xD600xDmax650

H2000xD600xDmax650

H2000xD600xDmax650

Pesha e transportit

Kg

103

115

132

dB(A)

53

53

53

YES

YES

YES

7

7

7

Fuqia e zërit në hapësirë të
4
brendshme Lw(A) ( )
5

Cikël dezinfektimi anti-legionela ( )
Presioni maksimal i punës

Bar

(1)

temperatura e furnizimit hyrës të ajrit 7°C (6°C), temperatura e hapësirës së depozitimit të bojlerit 20°C, uji nxehet prej 10°C deri
55°C, (sipas UNI EN 16147-2011)

(2)

matjet e kryera sipas UNI EN 12897-2006

3

()

matjet e kryera sipas UNI EN 16147-2011

(4)

matjet e kryera sipas EN 12102-2013

5

()

aktivizim automatik çdo 30 ditë të funksionimit

5

Informacione të
rëndësishme

Pajisja mund të instalohet vetëm për përdorimin e
destinuar brenda sistemeve të mbyllura të nxehjes në
pajtueshmëri me standardin EN 12828.
N.B.

Pajtueshmëria me
rregullativën evropiane

5.1

Daikin nuk do të mbaj përgjegjësi në asnjë rrethanë
në rast se pajisja përdoret për qëllime tjera përveç
atyre qëllimeve të parashikuara, as për gabimet
gjatë instalimit ose keqpërdorimit të pajisjes.

Pompa aktuale e nxehtësisë është një aparat që i
dedikohet përdorimit shtëpiak në pajtueshmëri me
direktivat evropiane në vijim:

PARALAJMËRIM!



Direktiva 2011/65/UE mbi kufizimin e përdorimit të
substancave të rrezikshme të caktuara në pajisjet
elektrike dhe elektronike (RoHS);



Direktiva 2014/30/UE – kompatibiliteti
elektromagnetik (EMC);



Direktiva 2014/35/UE – Direktiva e Volzathit të Ulët
(LVD)

N.B.



Direktiva 2009/125/CE Kërkesat për ekodizajnin.

Gjatë fazës së dizajnit dhe ndërtimit të
sistemeve janë respektuar rregullat dhe
dispozitat aktuale lokale.

5.2

Nivelet e mbrojtjes që i
sigurojnë mbështjellësit

Shkalla e mbrojtjes së pajisjes është e barabartë me:
IPX4.

5.3

Kufizimet e përdorimit

Është e ndaluar përdorimi i pajisjes për qëllime
tjera përveç atyre për të cilat është parashikuar.
Çdo përdorim tjetër do të konsiderohet i
papranueshëm dhe prandaj nuk do të lejohet.

5.5


Pajisja duhet të përdoret nga të rriturit;



Mos e hapni ose çmontoni pajisjen kur është e
lidhur në një burim energjie;



Mos e prekni pajisjen me pjesë të lagura të trupit
kur jeni këmbëzbathur;



Mos e spërkatni ose derdhni ujë mbi pajisjen;



Mos rrini, qëndroni ulur ose vendosni diçka të
mbështetet në pajisjen.

PARALAJMËRIM!
Ky aparat nuk është dizajnuar, as është
dedikuar për përdorim brenda mjediseve të
rrezikshme (për shkak të pranisë së
ambienteve mundësisht shpërthyese – sipas
standardeve të ATEX ose me një nivel të
kërkuar IP që e tejkalon atë të pajisjes) ose
për aksesorë që kërkojnë (fault-tolerant, failsafe) karakteristika të sigurisë në sistemet e
frenimit të qarkut dhe/ose teknologjitë ose
çfarëdo konteksti tjetër në të cilin defekti i
pajisjes mund të vdekje ose lëndim të
njerëzve ose kafshëve ose dëme serioze
ndaj objekteve ose mjedisit.

Rregullat themelore të
sigurisë

5.6

Informacione për ftohësin që
përdoret

Kjo pajisje përmban gaz të fluorizuar sipas Protokollit të
Kjotos. Mos e hidhni gazin e tillë në mjedis.
Lloji i ftohësit: HFC-R134a.

N.B.

N.B.

Në rast të prishjes ose defektit të prodhimit, kjo
mund të shkaktojë dëme (ndaj njerëzve,
kafshëve dhe mallrave).Është e nevojshme të
siguroni një sistem të veçantë funksional
monitorimi me funksione alarmi me qëllim të
shmangies së dëmeve të tilla. Për më tepër,
është e nevojshme të siguroni servis rezervë në
rast të defektit!

Aktivitetet e mirëmbajtjes dhe deponimit duhet të
kryhen vetëm nga personeli i kualifikuar.

6

Instalimi dhe lidhjet
PARALAJMËRIM!

5.4

Kufijtë operativ

Aparati i sipërpërmendur dedikohet për përdorim
ekskluziv të prodhimit të nxehjes së ujit të nxehtë
shtëpiak brenda kufijve të parashikuara të përdorimit.
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Instalimi, vënia në funksion dhe mirëmbajtja e
pajisjes duhet të kryhet nga personi i autorizuar
dhe i kualifikuar. Mos tentoni ta instaloni
pajisjen vetë.

Doracak instalimi dhe për
përdoruesin

Përgatitja e vendit të
instalimit

Është e nevojshme të krijohet kanal ajri siç është
paraqitur në ilustrimin (Fig. 3).

Instalimi i pajisjes duhet të bëhet në një vend të
përshtatshëm që të mundësojë përdorim normal dhe
funksion të përshtatshëm së bashku me mirëmbajtjen e
rregullt dhe të jashtëzakonshme që duhet të kryhet.
Prandaj, është e rëndësishme të mundësohet hapësirë
e nevojshme për punë duke iu referuar dimensioneve
në Fig. 2.

Jashtë

6.1

X3

X1

Jashtë

Y1

X2

≥500 kg

Fig. 3 – Shembull i kanalit dalës të ajrit


Fig. 2 – Hapësira minimale

X1

X2

X3

Y1

mm

Mm

mm

mm

650

650

200

300

Për më tepër, është e rëndësishme të sigurohet ventilim
adekuat të hapësirave ku do të instalohet pajisja.
Një zgjidhje alternative është paraqitur në ilustrimin
vijues (Fig. 4 dhe Fig. 5): kjo përbën kanalin e dytë të
ajrit që e thith ajrin nga jashtë sesa drejtpërdrejtë nga
brendësia e hapësirave.

Modeli
EKHH2E200AAV3(3)
EKHH2E260AAV3(3)
EKHH2E260PAAV3(3)

Për më tepër, hapësira duhet:


Të ketë ujë adekuat dhe furnizim të energjisë
elektrike;



Të jetë e gatshme për t’u lidhur me linjën e kullimit;



Të jetë e gatshëm me tubacion kullimi në rast se
dëmtohet bojleri ose aktivizohet valvula e sigurisë
ose thyhen gypat/lidhjet;



Të ketë sisteme hermetizuese në rast të rrjedhjeve
serioze të ujit;



Të jetë mjaftueshëm i ndriçuar (aty ku duhet);



Të mos ketë matje më pak se 20 m ;



Të jetë i papërshkueshëm nga ngrica dhe i thatë.

3

PARALAJMËRIM!
Me qëllim të shmangies së përhapjes së
dridhjeve mekanike, mos e instaloni pajisjen
mbi dysheme me trarë prej druri (p.sh. në
papafingo, nënçati).

6.2

Lidhja e ventilimit

Përveç hapësirës që është paraqitur në paragrafin 6.1,
pompa e nxehtësisë kërkon dhe ventilim adekuat.

Fig. 4 – Shembull i lidhjes së dyfishtë të kanalit të ajrit
Kryeni instalimin e çdo kanalit të ajrit duke pasur
kujdes që:


Pesha e tillë të mos ketë ndikim negativ në vetë
pajisjen;



Aktivitetet e mirëmbajtjes të mund të zhvillohen;



Kjo është mbrojtur në mënyrë adekuate për të
shmangur ndërhyrjen aksidentale të materialit
brenda vetë pajisjes;

Presioni maksimal total i lejuar të bie për të gjithë
komponentët, përfshi dhe vrimat e montimit në
muret e jashtme, ndërsa sistemi i tubacionit të mos
tejkalojë 120 Pa.

Gjatë funksionimit, pompat e nxehtësisë e ulin
temperaturën e ambientit nëse kanali i jashtëm i
ajrit nuk është vendosur.

Duhet të instalohet një rrjet mbrojtës i duhur në
pajtim me tubacionin e kullimit duke e përcjell
ajrin jashtë me qëllim shmangien e ndërhyrjes
së trupave të huaj në pajisje. Që të garantohet
performanca maksimale e pajisjes, ky rrjet duhet
të sigurojë humbje të vogla të presionit.

Që të shmanget formimi i kondensimit: izoloni
tubacionin e kullimit të ajrit dhe kapakun e
kanalit të ajrit me veshje termike të
papërshkueshëm nga avulli dhe me një trashësi
adekuate.

Në qoftë se është e nevojshme për të
parandaluar zhurmën e rrjedhjes, atëherë mund
të instalohen silenciator zhurme.
Montoni gypat, përshtateni murin përmes
vrimave dhe lidhjeve me pompën e nxehtësisë
me sistemet e fikjes me dridhje.

6.2.1 Kushtet e veçanta të instalimit
Një ndër veçantitë e sistemit të pompës së nxehtësisë
është paraqitur me faktin se këto njësi shkaktojnë
reduktim të konsiderueshëm të temperaturës së ajrit që
zakonisht merret nga brendësia e shtëpisë. Përveç se
është më i ftohtë se ajri i ambientit, ajri që nxirret po
ashtu është i thatë; për këtë arsye, është e mundur të
lejohet kthimi i ajrit sërish në shtëpi për të ftohur
mjediset konkrete ose dhomat gjatë verës.
Instalimi përbëhet nga ndarja e tubit të shkarkimit ku
gjenden dy kapakë (“A” dhe ”B”) me qëllim drejtimin e
ajrit drejt hapësirave të brendshme (Fig. 5a) ose jashtë
shtëpisë r (Fig. 5b).

Kapaku “A”

Kapaku “B”

closed

open

Zona brenda



Të mos e tejkalojë gjatësinë maksimale të
sugjeruar prej 6 metrave (me 2 kryqëzime bërryl
90°).

Zona jashtë



Fig. 5a – Shembull i instalimit gjatë verës

PARALAJMËRIM!

Kapaku “B”

open

closed

Zona Brenda

Kapaku “A”

Zona jashtë

Funksionimi i njëkohshëm i kamini t (vendi i
kaminit të hapur) së bashku me pompën e
nxehtësisë shkakton rënie të rrezikshme të
presionit ekologjik. Kjo mund të shkaktojë
kthimin e gazit në vetë mjedisin jetësor.
Mos e vini në funksion pompën e nxehtësisë
së bashku me kaminin.
Përdorni vetëm kamin të mbyllur (të miratuar)
me një kanal të veçantë për ajrin e djegur.
Dyert e dhomës së bojlerit mbani hermetikisht
të mbyllura nëse nuk kanë furnizim të ajrit të
djegur së bashku me dhomat e banuara.

Fig. 5b – Shembull i instalimit gjatë dimrit
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Doracak instalimi dhe për
përdoruesin

6.3

Montimi dhe lidhja e pajisjes
A

Pajisja duhet të montohet në dysheme të rrafshët, të
qëndrueshme që nuk i nënshtrohet dridhjeve.
(200l versionet)

ØD

mm

Dalja e ajrit

Hyrja e ajrit

L

M
A
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I

J

K

L
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mm

mm

mm

mm

mm

-

-

-

70
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380

195

O

P

mm

mm

337,5
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Lidhjet e furnizimit me ujë

Lidheni grykën e ujit të ftohtë dhe gypat dalëse me pikat
e përshtatshme (Fig.7).
Tabela më poshtë i paraqet karakteristikat e pikave
lidhëse.

B
E

F

G

H

I

J

C

K

Pos.

Përshkrimi

Lidhja/vrima



Gypi hyrës i ujit të ftohtë

G 1”

 Gypi dalës i ujit të nxehtë

G 1”

 Kullimi i kondensuar

G ½”

 Gypi i ri-qarkullimit

G ¾”

e energjisë termike
 Spirale
solare

G 1”

e zhytjes (vetëm
 Sonda
për modele që e kanë atë)

½”G

1/4

O
N

ØP



(260l versionet)

Fig. 6 – Dimensionet e përgjithshme
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H
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(*1) I dhe J vetëm për EKHH2E260PAAV3(3)









Fig. 7 – Lidhjet e furnizimit me ujë
Ilustrimi vijues (Fig. 8) paraqet shembullin e lidhjes së
furnizimit me ujë.



N.B.





Pajisja e sigurisë për mbrojtje kundër presionit të
tepërt duhet të funksionojë rregullisht me qëllim
të evitimit të depozitimit të limës dhe të
kontrollohet nëse është bllokuar (Fig. 8a)







N.B.



alv
ola



 gypi i hyrjes së ujit;
 Valvula e fikjes;
 termostati i pajisjeve automatike
 Pompa e nxehtësisë
 Pompa e ri-qarkullimit
 Valvulë kontrolli
 Gypi i daljes së ujit të nxehtë
 Valvula e sigurisë
 Pjesa fundore e inspektueshme e gypit të shkarkimit
 Rubinet kullimi
Ena e përhapjes

Fig. 8 – Shembull i sistemit për furnizim me ujë
Lidhja me bojlerin

Për instalim të drejtë të pajisjes, duhet të
sigurohet një grup të sigurisë hidraulike në pajtim
me standardin UNI EN 1487:2002. Ai duhet të
përfshijë së paku: një valvule fikjeje, valvule
kontrolli, një aparat kontrolli të valvulës së
kontrollit, një valvule sigurie, një aparat për të
ndërprerë ujin e tepërt (Fig. 8a)

N.B.
Gypi i kullimit i lidhur me pajisjen për mbrojtjen
kundër presionit të tepërt duhet të instalohet me
pjerrësi konstante për te poshtë dhe në një vend
ku është i mbrojtur nga krijimi i akullit (Fig. 8a)

PARALAJMËRIM!
Në rast se nuk është instaluar një enë
përhapjeje, sigurohuni që në gypin hyrës të ujit
të ftohtë të mos jetë instaluar ndonjë valvule
penguese.

Hyrja e ujit të ftohtë

PARALAJMËRIM!

Rubineti i kullimit

Pompa e nxehtësisë për prodhimin e ujit të
nxehtë shtëpiak është në gjendje të ngroh ujin
deri mbi 60°C. Për këtë arsye, si mbrojtje kundër
djegieve, është e nevojshme të instalohet një
termostat automatik që e përzien pajisjen me
gypin e ujit të nxehtë (Fig. 8).

Fig. 8a – Shembull i valvulave të sigurisë

N.B.
Është e domosdoshme të instalohet filtër balte
në gypin hyrës të ujit të ftohtë. Pajisja nuk duhet
të punojë me ngurtësi të ujit më të ulët se12°F;
përkundrazi, kur ngurtësia e ujit është e lartë (më
lartë se 25°F) rekomandohet të përdoret zbutës
uji, i kalibruar dhe monitoruar siç duhet; në këtë
rast ngurtësia e mbetur nuk duhet të jetë nën
15°F.

JU LUTEMI VINI RE!
Rekomandohet që instaluesi i sistemit të instalojë
një valvule sigurie prej 7-bar në gypin hyrës të
ujit të ftohtë (Fig. 8a).
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Doracak instalimi dhe për
përdoruesin

Integrimi i sistemit të
energjisë solare

6.4.1 Lidhjet e kullimit të
kondensimit

6.5

Kondensimi që formohet gjatë funksionimit të pompës
së nxehtësisë rrjedh përmes një gypi të përshtatshëm
shkarkimi (G 1/2”) që kalon brenda veshjes mburojë
dhe del në anën e pajisjes .
Kjo duhet të lidhet me një kanal përmes një sifoni në
mënyrë që kondensimi të rrjedh lirshëm (Fig. 9a ose
Fig. 9b).

Ilustrimi vijues (Fig. 10) paraqet një shembull të
integrimit të sistemit të energjisë solare.



Ø20


≥ 60


alv
ola








Fig. 9a – Shembuj të lidhjes së kondensimit të kullimit
me sifon


G ½”

≥ 60


 Gypi hyrës i ujit të ftohtë
 Aksesorët dhe pompa e sistemit të energjisë solare
 Kolektorët solar
 Pompa e nxehtësisë
 Prompa e ri-qarkullimit
 Valvula e kontrollit
 Rubineti i kullimit
 Spiarlja e energjisë termale solare
 Gypi dalës i ujit të nxehtë

Fig. 10 – Shembull i integrimit të sistemit solar
Fig. 9b – Shembuj të lidhjes së kondensimit të kullimit
përmes sifonit me valvule për ndërprerjen e ujit

Lidhjet elektrike

6.6

Pajisja lidhet me furnizimin kryesor të energjisë
elektrike. Ajo lidhet përmes një kablloje elastike dhe një
prizë (Fig. 11 dhe Fig. 12). Nevojitet një prizë e
tokëzuar Shuko për lidhjen e saj në burimin kryesor të
energjisë.

PARALAJMËRIM!
Priza në të cilën do të lidhet pajisja duhet të jetë
e mbrojtur me një ndarës rezidual të qarkut
elektrik.
Lloji i këtij qarku elektrik duhet të zgjidhet duke e
vlerësuar llojin e pajisjes elektrike që do të
përdoret në tërë sistemin.
Duke iu referuar lidhjes në burimin kryesor të
energjisë dhe sigurisë së pajisjes (.p.sh., ndarësi
rezidual i qarkut elektrik) këto i përmbahen
standardit IEC 60364-4-41.

Fig. 11 –Priza Shuko

Sa i përket lidhjeve me burime digjitale, pajisja posedon
edhe një kabllo shtesë 4-core që tashmë është lidhur
me bordin e qarkut të ndërfaqes së përdoruesit (që
gjendet brenda pajisjes Fig. 14). Lidhjet nga distanca
me çfarëdo sisteme energjie duhet të realizohen nga
instalues të kualifikuar (kutitë e kryqëzuara, terminalet
dhe kabllot e lidhjeve).
Ilustrimet në vijim paraqesin një shembull të lidhjes nga
distanca (Fig. 13 dhe Fig. 13a).

30
30

31 31
31 3232

31

Fig. 12 – Priza e pajisjes

6.6.1 Lidhjet nga distanca
Kjo pajisje është dizajnuar të lidhet edhe me sisteme të
tjera energjike të largëta (sisteme fotovoltaike dhe
termike solare).
Ndërfaqja e përdoruesit posedon dy burime digjitale me
funksionet vijuese:




Digjital 1: Burim nga sistemi i energjisë termike
solare. Kur vendoset kontakt i ri ndërmjet terminaleve
30 dhe 31 (kablloja: kafe/verdhë) dhe temperatura e
ujit e matur sipas sondës së poshtme është më
lartë se SP8, pompa e nxehtësisë ndalon, ndërsa
uji nxehet nga panelet solare; pompa e nxehtësisë
ri-nis sërish kur lëshohet kontakti dhe kur kalon
koha e caktuar me C13 nëse temperatura e
sondës së poshtme është më e ulët se SP8.
Digjital 2: Burim nga sistemi fotovoltaik.
Kur vendoset kontakt i lirë ndërmjet terminaleve 31
dhe 32 (kablloja: gjelbër/bardhë) dhe pompa e
nxehtësisë arrin temperaturën SP5 (konfigurimi
default 62°C), temperatura nominale e ujit të
nxehtë rritet me 7°C. Është e mundur të
ndryshohet parametri SP6 (p.sh., rritja e
temperaturës prej 62°C deri 70°C) kështu nëse ka
energji elektrike PV të mjaftueshme, rënia e
nxehtësisë prej 62°C deri 70°C bëhet me
elementin e nxehtësisë elektrike (nëse SP6 është
e njëjtë sikur dhe SP5, elementi i nxehtësisë
elektrike nuk do të ndryshojë kurrë).

Fig. 13 – Shembulli i lidhjes nga distanca

Burimi digjital 1
Burimi digjital 2

Fig. 13a – Shembull i hollësishëm i një lidhjeje nga
distanca

6.6.1.1 Modusi i lidhjes nga distanca
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Doracak instalimi dhe për
përdoruesin

Për të pasur qasje në kabllon 4-core për t’u lidhur nga
largësia është e nevojshme hiqet kapaku i sipërm i
bojlerit (shih paragrafin 9.1 Fig. 18), dhe të hiqet
kablloja jashtë përmes hapjes së caktuar që tashmë
gjendet në kapakun, siç është paraqitur në Fig. 14.

7

Lëshimi në punë
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur me kabllon e
tokëzimit.

PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që voltazhi të korrespondojë me atë
të pajisjes, në pllakën e identifikimit.

Procedura e lëshimit në punë duhet të kryet duke i bërë
procedurat në vijim:


Mbusheni bojlerin dhe sigurohuni mos ketë të çara
në rondelë dhe kyçjet. Shtrëngoni vidhat ose kyçjet
aty ku është e nevojshme;



Mos e tejkaloni presionin maksimum të lejuar që
është shkruar në pjesën Të dhëna teknike të
përgjithshme (ang. general technical data);



Sigurohuni që siguria e qarkut të ujit të
funksionojë;



Lidheni kabllon me prizën;



Kur e futni kabllon, bojleri është në gjendje
gatishmërie (stand-by), ekrani mbetet i fikur,
ndërsa drita e energjisë është e ndriçuar;



Shtypeni çelësin e aktivizimit (shih paragrafin
8.1.3), pajisja aktivizohet në modusin “ECO”
(konfiguracioni default) 5 minuta pas shtypjes së
çelësit të aktivizimit.

Fig. 14 – Kabllot për lidhje nga distanca

probe 2

probe 1

Diagrami i telave elektrik

probe 3

6.7

resistance

defrost

port 1
(upon
request)

port 1
(upon
request)

supply

Fig. 15 – Diagrami i telave elektrik

Funksionimi dhe
përdorimi

8

gjendje, instrumenti mund automatikisht në disa
periudha kohore dhe në mënyrë të pavarur ta
aktivizojë funksionin anti-Legionella dhe të shkrirjes
(defrosting).

Menaxhimi i pajisjes i është atribuuar ndërfaqes së
përdoruesit që e mundëson:


Konfigurimin e modusit të funksionimit;



Modifikimin e parametrave të funksionimit;



Ekranin dhe menaxhimin e situatave emergjente;



Verifikimin e gjendjes së burimeve.

Kur pajisja është në gjendjen ON, ajo e tregon
gjendjen se si ka qenë më herë kur ka qenë e
fikur.

8.1.1.2 Çelësi SET
Me këtë çelës mund të:


Më poshtë, termi “start” e aktivizon pajisjen nga
gjendja Stand-by në gjendjen ON; termi “switch
off”e kthen gjendjen e pajisjes nga ON në
gjendjen Stand-by.

Më poshtë, termi “advanced procedure” i
referohet procedurave të veçanta të pajisjes të
përshkruara në paragrafin që ka të bëjë me
“advanced management”(menaxhimin e
avancuar).

Konfirmoni përcaktimet ose vlerat e zgjedhura.

8.1.1.3 Çelësi UP
Me këtë çelës mund të:


Lëvizni lart nëpër listën e parametrave të
llojllojshëm;



Rritni vlerën e parametrave.

8.1.1.4 Çelësi DOWN
Me këtë çelës mund të:

Ndërfaqja e përdoruesit



Lëvizni poshtë nëpër listën e parametrave të
llojllojshëm;

Ndërfaqja e përdoruesit (Fig. 16) mundëson verifikimin
dhe rregullimin e funksionimit të pajisjes. Kjo është e
pajisur me një ekran dhe me çelësat vijues:



Zvogëloni vlerën e parametrave.



Çelësi On/Stand-by;

8.1.1.5 Ekrani i ndërfaqes



Çelësi SET;



Çelësi DOWN;

Ekrani i ndërfaqes (Fig. 17) e bën të mundur
vizuelizimin:



Çelësi UP.

8.1

Ekrani



Rregullon temperaturat;



Kodin e alarmit/gabimeve;



Gjendja e mesazheve;



Parametrat e funksionimit.

Fig. 17 – Ekrani i ndërfaqes së përdoruesit
Çelësi
SET

Çelësi ON/Stand-by

Çelësi
DOWN

Çelësi UP

LED
kompresor

Fig. 16 – Ndërfaqja e përdoruesit

Nëse kjo është e ndezur:
kompresori është aktiv.
Nëse kjo ndriçon:



Kompresori është në
progres e sipër.



Modifikimi i setit
operacional është në
progres e sipër;

8.1.1 Çelësat e ndërfaqes dhe ekrani
8.1.1.1 Çelësi ON/Stand-by
Me këtë çelës mund të:


Aktivizoni pajisjen në gjendjen ON;



Aktivizoni pajisjen në gjendjen Stand-by (në këtë
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LED shkrirjeje

Nëse kjo është e ndezur:
shkrirja është në proces e
sipër

Doracak instalimi dhe për
përdoruesin

MF LED

Nëse kjo është e ndezur:
elementi i nxehjes elektrike
është aktiv

Fan LED

Nëse kjo është e ndezur:
ventilatori është aktiv

LED
Mirëmbajtja

Nëse kjo është e ndezur:
nevojitet mirëmbajtja e filtrit të
ajrit (nëse është prezent)

Alarm LED

Nëse kjo është e ndezur:
kontrolloni listën e alrmit dhe
ndiqeni procedurën e këtij
doracaku.

Shkallë celsius
LED

Nëse kjo është e ndezur:
njësia e matjes për
temperatura është shkallë
celsius

Shkallë
Farenhajt LED

Nëse kjo është e ndezur:
njësia e matjes për
temperatura është shkalla
Farenhajt.

On/stand-by
LED

brenda rezervuarit është më e ulët se parametri
SP3. Në fund të procesit të nxehjes, funksioni fiket
automatikisht, ndërsa pajisja automatikisht kthehet
në modusin Automatic ose Economy , varësisht se
në cilat moduse ka qenë e konfiguruar nga
përdoruesi më herët;


Modusi ANTI-LEGIONELLA i funksionimit
ky funksion përdoret për trajtimin e baktereve duke
e rritur temperaturën e ujit në 60°C. Ky funksion
aktivizohet në mënyrë periodike dhe automatike
çdo 30 pa dallim modusin e aktivizua;



Modusi DEFROSTING
Ky funksion është nevojshëm për të shmangur
ngricën që formohet dhe e cila e pengon
transmetimin e nxehtësisë. Ky funksion aktivizohet
automatikisht kur pajisja punon në temperatura të
ulëta të ambientit.
Kur pajisja të aktivizohet për herë të parë, ajo
është e para-konfiguruar në modusin ECO
(Economy) me temperaturë të ujit prej 55°C me
qëllim të kursimit të energjisë më të mirë vetëm
me ndihmën e burimeve të energjisë së
rinovueshme. Ju lutemi vini re se përdorimi i një
funksioni të tillë i garanton përdoruesit kursim
mesatar të energjisë prej rreth nëse e
krahasojmë me një bojler elektrik normal.

Nëse kjo është e ndezur:
pajisja është në gjendje
Stand-by.
Nëse bën dritë, pajisja është
ndezur/fikur me dorë gjatë
periudhë së ndezjes/fikjes
gjatë një termini kohor.
Nuk përdoret

8.1.3 Menaxhimi themelor
8.1.1.6 Paralajmërime
Loc

Tastiera është e kyçur (shih paragrafin 8.1.3.3).

dEFr

Procedura e shkrirjes është në proces e sipër dhe
nuk është e mundur të aktivizoni funksione tjera

Anti

Funksioni “Anti-Legionella” është në proces e sipër.

ObSt

Funksioni “Overboost” është në proces e sipër.

ECO

Funksioni “Economy” është në proces e sipër.

Auto

Funksioni “Automatic” është në proces e sipër.

8.1.3.1 Aktivizimi manual on/off i pajisjes


Mbajeni çelësin
të shtypur për 1 sekondë:
LED-i on/stand-by do të aktivizohet në off/on.



Pajisja mund të aktivizohet on-off pop ashtu edhe
në disa terminë kohore; parametrat HOn dhe HOF
mund të shihen (paragrafi 8.1.3.6).
Aktivizimi manual on/off gjithnjë ka përparësi
ndaj modusit të funksionit të terminit kohor
(timeslot).

8.1.2 Logjika e funksionimit
8.1.2.1 Moduset e funksionimit
Pajisja i parashikon moduset e funksionit me sa vijon:



Modusi i funksionit AUTOMATIC:
Ky modus e përdor vetëm energjinë e rinovueshme të
pompës si masë mbështetëse, elementet e nxehjes
elektrike mund të mundësohen; këto të fundit
mundësohen nëse temperatura e ujit është nën një nivel
të caktuar ose në rast se temperatura tejkalon atëherë
nevojitet parametri SP5;



Modusi i funksionit ECONOMY:
Ky modus e përdor vetëm energjinë e rinovueshme të
pompës pa mos e aktivizuar elementin e energjisë
elektrike. Nevojitet më shumë kohë për t’u aktivizuar, por
posedon karakteristika të konsiderueshme për kursimin e
energjisë;



Modusi i funksionit OVERBOOST:
Ky modus e bën të mundur nxehjen e shpejtë të
ujit duke i përdor edhe pompën edhe elementet e
nxehjes elektrike. Ky funksion mund të aktivizohet
me në mënyrë manuale kur temperatura e ujit

Nëse tastiera është e mbyllur (paragrafi
8.1.3.3) ose një procedurë e avancuar është
në proces e sipër, atëherë nuk do të jetë e
mundur të realizoni aktivizimin normal on/off të
pajisjes.

Gjithnjë kur aktivizohet pajisja, një seri
inspektimesh të brendshme po kryen para se të
aktivizohet pompa. Një gjendje e tillë paraqitet
me ndriçimin indikatorit të kompresorit
. Pasi
që të ketë kaluar periudha e verifikimit (rreth 5
minuta) drita e indikatorit mbetet e ndriçuar dhe
kjo tregon se njësia është e aktivizuar.

8.1.3.2 Ndërrimi i modusit të funksionimit
(AUTOMATIC, ECONOMY dhe
OVERBOOST)
8.1.3.2.1

Modusi i funksionit AUTOMATIC



Shtypeni çelësin
dhe çelësin
për një
sekondë, opsioni “Loc” do të shfaqet në ekran për
1 sekondë.
Nëse tastiera është e bllokuar, nuk do të jetë e mundur
të kryet asnjë lloj veprimi në ndërfaqen e ekranit.

Që të aktivizohet në mënyrë manuale modusi
AUTOMATIC, ndiqeni procedurën në vijim:


Sigurohuni që tastiera të mos jetë e bllokuar
(paragrafi 8.1.3.3) dhe asnjë procedurë tjetër e
avancuar të mos jetë në proces e sipër;



Shtypeni çelësin
për një sekondë, opsioni
“Auto” fillon të bëj dritë;

Duke shtypur çfarëdo lloj çelësi, do të shfaqet
opsioni “Loc” për një sekondë në ekran.

Zhbllokimi i tastierës:




Shtypeni sërish çelësin
për të konfirmuar dhe
për të filluar modusin e funksionit AUTOMATIC.
Për të dalë nga kjo procedurë:


Shtypeni çelësin
për të dalë nga kjo procedurë
pa mos e ndërruar modusin.

8.1.3.2.2





8.1.3.4 Konfigurimi i temperaturës në
modusin e funksionit ECO (SP1)


Sigurohuni që tastiera të mos jetë e bllokuar
(paragrafi 8.1.3.3) dhe asnjë procedurë tjetër e
avancuar të mos jetë në proces e sipër;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
opsioni “SP1” do të shfaqet në ekran;

:



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi

:

Modusi i funksionit ECO (economy)

Që të aktivizohet në mënyrë manuale modusi i
funksionit ECO, ndiqeni procedurën në vijim:
Sigurohuni që tastiera të mos jetë e bllokuar
(paragrafi 8.1.3.3) dhe asnjë procedurë tjetër e
avancuar të mos jetë në proces e sipër, ndërsa
pajisja të mos jetë në modusin e funksionit
Overboost;
Shtypeni çelësin
për një sekondë, opsioni
“ECO” fillon të bëj dritë;

kompresori LED do të bëj dritë



Shtypeni çelësin
për të dalë nga kjo procedurë
pa mos e ndërruar modusin.

8.1.3.2.3

Shtypeni ose çelësin
ose çelësin
brenda 15 sekondave; do të shfaqen parametrat
r3, r4 dhe r5;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
mos bëni asnjë veprim për 15 sekonda:






do të fiket;


Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
.
Për të dalë nga kjo procedurë para përfundimit të saj:


Mos bëni asnjë veprim për 15 sekonda (çdo
ndryshim do të ruhet).

8.1.3.5 Konfigurimi i temperaturës në
modusin Automatic (SP2)


Shtypeni çelësin
për një sekondë, ose opsioni
“ECO” ose “Auto” do të bëjnë dritë;

Sigurohuni që tastiera të mos jetë e bllokuar
(paragrafi 8.1.3.3) dhe asnjë procedurë tjetër e
avancuar të mos jetë në proces e sipër;



Shtypeni çelësin
ose
në ekran opsioni “ObSt”;

Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
opsioni “SP1”do të shfaqet në ekran;



Shtypeni ose çelësin
ose çelësin
të shfaqet në ekran opsioni “SP2”;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
kompresori LED do të bëj dritë;



Shtypeni ose çelësin
ose çelësin
brenda
15 sekondave; do të shfaqen dhe parametrat r1, r2
dhe r5;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
mos bëni asnjë veprim për 15 sekonda:

derisa të bëj dritë

Shtypeni sërish çelësin
për të konfirmuar dhe
për të filluar modusin e funksionit OVERBOOST.
Për të dalë nga kjo procedurë:
Shtypeni çelësin
për të dalë nga kjo procedurë
pa mos e ndërruar modusin.

8.1.3.3 Bllokimi dhe zhbllokimi i tastierës
Për të bllokuar tastierën, ndiqeni procedurën në vijim:


ose

Sigurohuni që tastiera të mos jetë e bllokuar
(paragrafi 8.1.3.3) dhe asnjë procedurë tjetër e
avancuar të mos jetë në proces e sipër;





kompresori LED

Modusi i funksionit OVERBOOST

Që të aktivizohet në mënyrë manuale modusi i
funksionit OVERBOOST, ndiqeni procedurën në vijim:

;





Shtypeni sërish çelësin
për të konfirmuar dhe
për të filluar modusin e funksionit ECONOMY.
Për të dalë nga kjo procedurë:

Shtypeni çelësin
dhe çelësin
për një
sekondë: Opsioni “UnL” do të shfaqet në ekran për
një sekondë.

Sigurohuni që asnjë procedurë tjetër e avancuar të
mos jetë në proces e sipër;
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kompresori LED (


:
derisa
:

ose

) do të fiket;

Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi

.

Doracak instalimi dhe për
përdoruesin

Për të dalë nga kjo procedurë para përfundimit të saj:


Vlerësoni me kujdes aktivizimin e terminit të kohës
që të shmangen defekte tëshkaktuara nga
përdoruesit.

Mos bëni asnjë veprim për 15 sekonda (çdo
ndryshim do të ruhet).

8.1.3.6 Konfigurimi i kohës për opsionin
on/off të pajisjes
N.B.
Para se të filloni me konfigurimin e kohës
caktoni ditën dhe kohën reale siç është
përshkruar në paragrafin 8.1.3.14.

8.1.3.7 Ekrani i statusit të funksionimit


Sigurohuni që tastiera të mos jetë e bllokuar
(paragrafi 8.1.3.3) dhe asnjë procedurë tjetër e
avancuar të mos jetë në proces e sipër;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
: do të
shfaqet opsioni Auto/ECO/Obst/Anti për 3 sekonda
varësisht nga statusi aktual operativ.

Fillimi i procedurës:




Sigurohuni që tastiera të mos jetë e bllokuar
(paragrafi 8.1.3.3) dhe asnjë procedurë tjetër e
avancuar të mos jetë në proces e sipër;
Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
opsioni “SP1” do të shfaqet në ekran.

:

8.1.3.8 Heshtja e zërit të alarmit
Për të heshtur alarmin, ndiqeni procedurën vijuese:


Sigurohuni që asnjë procedurë tjetër e avancuar të
mos jetë në proces e sipër;



Shtypni çfarëdo çelësi një herë.

Konfigurimi i terminit të parë:

N.B.



Udhëzimet vijuese vlejnë për personelin e
specializuar teknik.

Shtypeni dhe hiqeni gishtin ose nga çelësi
ose çelësi
brenda 15 sekondave për të
selektuar opsionin “HOn1” (koha e parë e ndezjes)
dhe/ose opsionin “HOf1” (koha e parë e fikjes);
selektoni opsionin “HOn2” dhe “HOF2” për
opsionin e dytë on/off;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi



Shtypeni dhe hiqeni gishtin ose nga çelësi
ose nga çelësi
për 15 sekonda;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
ose
mos bëni asnjë veprim brenda 15 sekondave.

;

Çdo modus operandi duhet t’i përmbahet kushteve të
sakta me qëllim që të aktivizohet:

Caktimi i terminit kohor me një ditë të caktuar të javës:


Pas përfundimit të procedurës paraprake, shtypni
ose çelësin
ose çelësin
dhe pastaj pritni
15 sekonda për të selektuar opsionin “Hd1”
(termini ON për ditën e parë ose të Hënën)
dhe/ose opsionin “Hd2...7” (duke kërkuar terminin
e duhur për ditët 2-7 ose nga e Marta deri të
Dielën);



Shtypni dhe hiqeni gishtin nga çelësi



Shtypeni dhe hiqeni gishtin ose nga çelësi
ose nga çelësi
brenda 15 sekondave që të
selektoni “1” (terminin e parë on/off) ose “2”
(terminin e dytë on/off);



Shtypni dhe hiqeni gishtin nga opsioni
mos bëni asnjë veprim për 15 sekonda.

8.1.3.9 Kushtet e llojllojshme të modusit
Start



Modusi i funksionit AUTOMATIC
Me qëllim që të aktivizohet Starti i këtij funksioni
duhet të ndiqet: sonda e poshtme< SP2 – r0
(hysteresis);



Modusi i funksionit ECO
Me qëllim që të aktivizohet Starti i këtij funksioni
duhet të ndiqet: sonda e poshtme< SP1 – r0
(hysteresis);



Modusi i funksionit OVERBOOST
Me qëllim që të aktivizohet Starti i këtij funksioni
duhet të ndiqet: sonda e poshtme< SP3 dhe sonda
e sipërme< SP3. Pasi që është detektuar
temperatura që e tejkalon SP3, modusi i funksionit
Overboost ndërpritet dhe kthehet modusi i
funksionit operativ paraprak.

;

ose

8.1.3.10 Ekrani
Nëse pajisja gjendet në statusin “ON”, gjatë
funksionimit normal, ekrani do të shfaq temperaturën
sipas parametrit P5:


Nëse P5 = 0, ekrani do të shfaq temperaturën e
pjesës së sipërme të bojlerit;



Nëse P5 = 1, ekrani do të shfaq pikën aktive të
funksionimit ;



Nëse P5 = 2, ekrani do të shfaq temperaturën e
pjesës së poshtme të bojlerit;



Nëse P5 = 3, ekrani do të shfaq temperaturën e
avulluesit;

Për të dalë nga kjo procedurë para përfundimit të saj:


Mos bëni asnjë veprim për 15 sekonda (çdo
ndryshim do të ruhet) ose shtypni çelësin
pastaj hiqeni gishtin.

dhe



Nëse pajisja është në statusin “stand-by, atëherë
ekrani do të fiket.

Pasojat kryesore:
- Kompresori do të fiket;
- Shkrirja nuk do të aktivizohet

8.1.3.11 Alarmi
SHËNIM
Në rast se alarmi është në opsionin “UtL” (defekt
i ventilatorit),përveç shfaqjes së ekranit, pajisja
transmeton nj sinjal akustik i cili mund të fiket
duke shtypur çfarëdo çelësi në kontrollorin.
Alarmi nuk anulohet kurrë në qoftë se pajisja nuk
fiket ose vihet në statusin Stand-by.
Modusi i funksionimit të Pompës së nxehtësisë
çaktivizohet automatikisht, ndërsa aktivizohet ai
me rezistencë elektrike për të siguruar
vazhdimësinë e furnizimit me ujë të ngrohtë.

FiL

Zgjidhja:
- Kontrolloni pastërtinë e filtrit (për të fikur
mesazhin e alarmit, shtypni çfarëdo çelësi në
ekran)
UtL

- Kontrolloni gjendjen e ventilatorit
Pasojat kryesore:
- Kompresori dhe ventilatori janë të fikur;
- Nxehja e ujit ndodh vetëm duke e përdorur
energjinë elektrike.

Në rast se alarmi është në opsionin “UtL”, është
e nevojshme të kontaktoni ndihmë teknike.

Pasi që është shmangur shkaku i alarmit, pajisja
kthehet në funksionim normal.

Alarmi për temperaturën minimale
Zgjidhja:
- Kontrolloni temperaturën lidhur me alarmin;
- Parametrat në ekran: A0, A1, A2 dhe A11.
Pasojat kryesore:
- Pajisja do të vazhdojë të punojë në mënyrë
normale

AH

8.1.3.12 Mesazhet për veprime të gabuara
Pr1

Alarmi për temperaturën normale
- Kontrolloni temperaturën lidhur me alarmin;
- Parametrat në ekran: A3, A4, A5 dhe A11.
Pasojat kryesore:

- Kontrolloni temperaturën e pjesës së sipërme
të bojlerit.
Pasojat kryesore:

- Pajisja do të vazhdojë të punojë në mënyrë
normale.

- Pajisja ndalon së punuari.

Alarmi për burimin digjital
Pr2
Zgjidhja:
- Kontrolloni shkaqet që kanë rrjedhur nga
aktivizimit i burimit (ndoshta ndonjë elektroshok
i kabllove)
- Shih parametrat: i0; i1 dhe i2;
Pasojat kryesore:
- Kompresori do të fiket;
- Shkrirja nuk do të aktivizohet.

iSd

Alarmi për bllokimin e pajisjes
Zgjidhja:
- Kontrolloni shkaqet që kanë rrjedhur nga
aktivizimi i burimit digjital
- Shih parametrat: i0; i1; 18 dhe i9

Gabimi në sondën në pjesën e sipërme të
bojlerit
Zgjidhja:
- Kontrolloni që lloji i sondës të jetë në
pajtueshmëri me parametrin e konfigurimit
P0;
- Kontrolloni që sonda të jetë e paprekur;
- Kontrolloni lidhjen pajisje-sondë;

Zgjidhja:

id

Defekt i mundshëm i ventilatorit
Zgjidhja:
- Shih parametrat SP10 dhe C14

JU LUTEMI VINI RE!

AL

Alarmi për kontrollin e filtrit të ajrosjes

Gabimi në sondën në pjesën e poshtme të
bojlerit
Zgjidhja:
- Njësoj si më lart, por që ka të bëjë me sondën
në pjesën e poshtme të bojlerit.
Pasojat kryesore:
- Pajisja ndalon së punuari.

Pr3

Gabimi në sondën e avulluesit
Zgjidhja:
- Njësoj si më lart, por që ka të bëj me sondën
e avulluesit.
- Pajisja ndalon së punuari.

- Fikeni pajisjen dhe pastaj menjëherë startojeni
sërish ose çkyqeni pajisjen nga burimi kryesor i
energjisë.
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Doracak instalimi dhe për
përdoruesin


Pasi që është shmangur shkaku i alarmit, pajisja
kthehet në funksionim normal.

Shtypeni dhe hiqeni gishtin ose nga çelësi
ose nga çelësi
brenda 15 sekondave.

Për të ndryshuar minutat:

8.1.3.13 Shkrirja



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
duke e
ndryshuar kohën: ekrani do të shfaq opsionin “nn”
pasuar nga dy numrat që i përfaqësojnë minutat;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin ose nga çelësi
ose nga çelësi
brenda 15 sekondave;

Shkrirja mund të aktivizohet në këtë mënyrë:


Automatike, kur temperatura e avulluesit është nën
atë të përcaktuar në parametrin d17 (vetëm nëse
P4 ka vlerë ndryshe nga 0);
Në çdo rast tjetër, ndërmjet një procedure shkrirjeje në
tjetrën, kompresori duhet të jetë lënë aktiv për një
periudhë kohore më gjatë ose barabartë me d18
minuta. Përndryshe kërkesa për të aktivizuar
procedurën e shkrirjes nuk do të pranohet.
If P4 = 1, d2 e paraqet temperaturën e avulluesit, mbi të
cilën temperature procedura ndërpritet. Anasjelltas,
nëse P4 = 0 ose P4 = 2, parametri d2 nuk merret në
konsiderate.
Nëse gjatë procedurës së shkrirjes avulluesi ose sonda
është mbi pragun e përcaktuar të parametrave d2 dhe
P4 = 1, kërkesa për të aktivizuar procedurën e shkrirjes
nuk do të pranohet.


parametri d3 përcakton kohëzgjatjen maksimale të
hapit.



Kur aktivizohet modaliteti i shkrirjes, elementi i
ngrohjes fillon të funksionojë



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
mos bëni asnjë veprim për 15 sekonda;
Për të dalë nga kjo procedurë:

ose



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
derisa
ekrani të tregojë temperaturën e përcaktuar me
parametrin P5 ose mos bëni asnjë veprim për 60
sekonda.
Një opsion tjetër:


Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi

.

Për të konfiguruar veprimet e terminëve kohor,
është e domosdoshme të keni konfiguruar
paraprakisht ditën dhe kohën reale.

8.1.3.15 Konfigurimi i parametrave
Nëse funksioni “Anti-Legionella” ose “Overboost”
janë aktiv, procedura e shkrirjes nuk do të
aktivizohet.

Për të kryer këtë procedurë:


Sigurohuni që tastiera të mos jetë e bllokuar
(paragrafi 8.1.3.3) dhe asnjë procedure tjetër e
avancuar mos jetë në proces e sipër;



Mbani të shtypur çelësin
dhe çelësin
4 sekonda: ekrani do të shfaq opsionin “PA”
(lejekalimin-password);



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi



Shtypeni dhe hiqeni gishtin ose nga çelësi
ose nga çelësi
brenda 15 sekondave për të
konfiguruar opsionin “-19” në ekran;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
mos bëni asnjë veprim për 15 sekonda;



Mbani të shtypur çelësin
dhe çelësin
për
4 sekonda: ekrani do të shfaq parametrin e parë
“SP1”.

8.1.3.14 Konfigurimi në kohë reale dhe ditë


Sigurohuni që tastiera të mos jetë e bllokuar
(paragrafi 8.1.3.3) dhe asnjë procedure tjetër e
avancuar mos jetë në proces e sipër;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
do të shfaq kodin e parë të mundshëm;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin ose nga çelësi
ose nga çelësi
derisa të shfaqet opsioni “rtc”;

: ekrani

Dita shfaqet me numrat prej 1...7 (numri 1
korrespondon me të Hënën).
Për të ndryshuar ditën e javës:


Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
: ekrani
do të shfaq opsionin “dd” pasuar nga dy numrat që
e përfaqësojnë ditën;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
duke e
ndryshuar ditën e muajit: ekrani do të shfaq
opsionin “hh” pasuar nga dy numrat që e
përfaqësojnë orën (Koha paraqitet në formatin 24
orësh);

;

ose

Për të selektuar një parametër:




Shtypeni dhe hiqeni gishtin ose nga çelësi
ose nga çelësi
brenda 15 sekondave.
Për të ndryshuar orën:

për

Shtypeni dhe hiqeni gishtin ose nga çelësi
ose nga çelësi
.

Për të ndryshuar një parametër:


Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi



Shtypeni ose çelësin
ose çelësin
për të
rritur ose për të zvogëluar vlerën e parametrave
(brenda 15 sekondave);



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
mos bëni asnjë veprim për 15 sekonda.

;

ose

8.1.3.17.2
Për të dalë nga kjo procedurë:


Mbani të shtypur çelësin
dhe çelësin
për
4 sekonda ose mos bëni asnjë veprim për 60
sekonda (çdo ndryshim i bërë do të ruhet).

Fikeni dhe sërish ndizeni pajisjen për të bërë
efektivë ndryshimet e parametrave.

Ekrani i orëve të punës së kompresorit



Sigurohuni që tastiera të mos jetë e bllokuar
(paragrafi 8.1.3.3) dhe asnjë procedure tjetre e
avancuar mos jetë në proces e sipër;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
do të shfaq opsionin “Pb1”;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin ose nga çelësi
ose nga çelësi
për të selektuar opsionin “CH”;


Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
Për të dalë nga kjo procedurë:

8.1.3.16 Kthimi i konfiguracionit ‘default
factory’



Për të kryer këtë procedurë:



: ekrani

.

Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
mos bëni asnjë veprim për 60 sekonda.
Një opsion tjetër:



Sigurohuni që tastiera të mos jetë e bllokuar
(paragrafi 8.1.3.3) dhe asnjë procedure tjetre e
avancuar mos jetë në proces e sipër;



Mbani të shtypur çelësin
dhe çelësin
4 sekonda: ekrani do të shfaq opsionin “PA”
(lejekalimin-password);



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi



Shtypeni dhe hiqeni gishtin ose nga çelësi
ose nga çelësi
brenda 15 sekondave për të
konfiguruar opsionin “149”;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
mos bëni asnjë veprim për 15 sekonda;



Mbani të shtypur çelësin
dhe çelësin
për
4 sekonda: ekrani do të shfaq opsionin “dEF”;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi



Shtypeni dhe hiqeni gishtin ose nga çelësi
ose nga çelësi
brenda 15 sekondave për të
konfiguruar opsionin “1”;



Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi
ose
mos bëni asnjë veprim për 15 sekonda: ekrani do
të shfaq opsionin “dEF” duke bërë dritë për 4
sekonda, pas së cilës pajisja do të del nga
procedura;

Shtypeni dhe hiqeni gishtin nga çelësi

ose

.

për

;

ose

;


Çkyqeni pajisjen nga burimi kryesor i energjisë.
Për të dalë nga procedura para përfundimit të saj:


Mbani të shtypur për 4 sekonda çelësin
dhe
çelësin
gjatë procedurës (pse më mirë para
se të konfiguroni opsionin “1”: rikthimi i opsionit
‘default factory settings’ nuk do të kryhet).

8.1.3.17 TOTALI I ORËVE TË PUNËS SË
KOMPRESORIT
8.1.3.17.1

Informacione të përgjithshme

Pajisja është në gjendje të memorizojë deri në 9,999
orë pune të kompresorit; nëse numri i orëve e tejkalon
numrin “9,999”, atëherë shfaqet indikatori i dritës.
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8.2

Funksionet e veçanta

Ky prodhim posedon një kontroll të sistemit të ventilimit
që e rrit shpejtësinë e të njëjtës, kur temperatura e
ambientit bie nën -1°C, ndërsa në temperatura më të
larta ventilatori e ruan shpejtësinë më të ulët me qëllim
të reduktimit të zhurmës së pajisjes.
Po ashtu, pajisja posedon edhe një sistem të verifikimit
të kushteve mjedisore lidhur me temperaturën e ajrit që
vjen nga jashtë. Funksioni i përshkruar më poshtë është
e nevojshme të shmang punën e pajisjes në modusin e
pompës së nxehtësisë jashtë specifikacionit, e cila gjë
mund të shkaktojë gabime tek kompresori dhe
rrjedhimisht ndërprerjen e punës së pajisjes.
Me çdo startim, aktivizohet ventilatori sipas terminit të
selektuar me parametrin C12 që korrespondon me 1
minutë. Pas kësaj kohe, sistemi e mat temperaturën e
ajrit hyrës. Nëse temperatura është e barabartë ose më
e ulët se parametri SP9 (-7°C), atëherë kushtet për
aktivizimin e pompës së nxehtësisë nuk janë plotësuar,
prandaj aktivizohet rezistenca elektrike. Procesi i
nxehjes vazhdon me ndihmën e rezistencës elektrike
derisa të arrihet pika e konfiguruar e ciklit aktiv.
Sistemi i verifikon në mënyrë ciklike (çdo 120 minuta)
kushtet mjedisore dhe e aktivizon pompën e nxehtësisë
vetëm atëherë kur këto kushte janë adekuate për
funksionimin e saj.

8.2.1 Lista e parametrave të pajisjes
Përshkrimi i parametrit
Password (shadow)

Kodi

U.M.

Min

Max

PA

Default
0

Shënim
Funksioni ëshët i rezervuar për
personelin teknik të
specializuar

Cikli economy H2O Set HOT

SP1

°C/°F

r3

r4

55.0

Cikli automatik H2O Set HOT

SP2

°C/°F

r1

r2

55.0

H2O Set COLD

SP3

°C/°F

10.0

r2

45.0

H2O Set për ndërprerjen e pompës

SP5

°C/°F

r1

70.0

62.0

H2O Set për aktivizimin e shtesës
fotovoltaike

SP6

°C/°F

40.0

100.0

62.0

H2O Set ANTI-FREEZE

SP7

°C/°F

0

40

10

Set point –cikli termal solar

SP8

°C/°F

0

100.0

40

Set cold - avulluesi

SP9

°C/°F

-25.0

25.0

-7.0

Set damaged - avulluesi

SP10

°C/°F

-50.0

25.0

-25.0

Kalibrimi i sondës së sipërme

CA1

°C/°F

-25.0

25.0

2.0

Kalibrimi i sondës së poshtme

CA2

°C/°F

-25.0

25.0

0.0

Kalibrimi i sondës së avulluesit

CA3

°C/°F

-25.0

25.0

0.0

Lloji i sondës

P0

----

0

1

1

0 = PTC
1 = NTC
2 = PT1000

Pikë decimale

P1

----

0

1

1

1 = Shfaq pikët decimale
për temperaturën

Njësia matëse

P2

----

0

1

0

0 = °C
1 = °F

Funksioni lidhur me sondën e avulluesit

P4

----

0

2

2

0 = Çaktivizuar
1 = Shkrirja start-stop
2 = Shkrirja Start

0

0 = Sonda e sipërme
1 = Pika operative set
2 = Sonda e poshtme
3 = Sonda e avulluesit
0 = Sonda e sipërme
1 = Pika operative set
2 = Sonda e poshtme
3 = Sonda e avulluesit

Të dhëna lokale të ekranit

P5

----

0

3

Remote display data

P6

----

0

3

0

Koha e freskimit të të dhënave në ekran
sipas të dhjetave të sekondave

P8

1/10
sek

0

250

5

Parametri ‘Work set hysteresis’

r0

°C/°F

0.1

30.0

7.0

Parametri ‘Minimum auto cycle set point ‘

r1

°C/°F

10.0

r2

40.0

Parametri ‘Maximum auto cycle set point’

r2

°C/°F

r1

100.0

70.0

Parametri ‘Minimum economy cycle set point’

r3

°C/°F

10.0

r4

40.0

Parametri ‘Maximum economy cycle set
point ‘

r4

°C/°F

r3

100.0

56.0
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Përshkrimi i parametrit

Kodi

U.M.

Min

Max

Default

Parametri ‘Work set change block’

r5

----

0

1

0

Vonesë në startimin e pajisjes

C0

min

0

240

5

Vonesa nga aktivizimi i fundit

C1

min

0

240

5

Vonesa nga fikja e fundit

C2

min

0

240

5

Parametri ‘Minimum ON time’

C3

sec

0

240

0

Numri i orëve të punës së kompresorit që
nevojitet për mirëmbajtje

C10

h

0

9999

1000

Vonesa e marrjes së mostrës së
temperaturës për testin e ftohtësisë së
avulluesit

C11

min

0

999

120

Vonesa minimale ndërmjet startimit të
ventilatorit dhe aktivizimit të kompresorit për
kontrollin e temperaturës së ajrit hyrës

C12

min

0

240

1

Parametri ‘Timeout solar thermal cycle’

C13

min

0

240

20

Vonesa e kontrollit të dëmeve të ventilatorit

C14

min

-1

240

20

-1 = Funksioni i çaktivizuar
0 = Me elementin e
ngrohjes
1 = Me gaz të ngrohtë
2 = Me kompresorin e
ndërprerë

Lloji i shkrirjes

d1

----

0

2

1

Temperatura e avulluesit për të përfunduar
procedurën e shkrirjes (vetëm nëse P4=1)

d2

°C/°F

-50.0

50.0

3.0

Kohëzgjatja maksimale e procedurës së
shkrirjes

d3

min

0

99

8

Pragu startues i shkrirjes automatike
(temperatura e avulluesit)

d17

°C/°F

-50.0

50.0

-2.0

Koha minimale e startimit të kompresorit për
të filluar me procedurën e shkrirjes

d18

min

0

240

60

Shënim

1 = Nuk është e mundur të
konfigurohet pika set; ajo
vetëm mund të shihet

Mbrojtësit e kompresorit

0 = Nuk ka funksion

0 = Sonda e sipërme
1 = Sonda e poshtme
2 = Sonda e avulluesit

Niveli minimal i alarmit të sondës (vetëm
paralajmërimi AL1)

A0

----

0

2

0

Konfigurimi minimal i alarmit (vetëm
paralajmërimi AL1)

A1

°C/°F

0.0

50.0

10.0

Lloji i vonesës së nivelit minimal të alarmit
(vetëm paralajmërimi AL1)

A2

----

0

1

0

0 = Çaktivizuar
1 = Absolut
0 = Sonda e sipërme
1 = Sonda e poshtme
2 = Sonda e avulluesit

Niveli maksimal i alarmit të sondës (vetëm
paralajmërimi AH)

A3

----

0

2

0

Konfigurimi maksimal i alarmit (vetëm
paralajmërimi AH)

A4

°C/°F

0.0

199.0

90.0

Lloji i nivelit maksimal të vonesës së alarmit
(vetëm paralajmërimi AH)

A5

----

0

1

0

Niveli minimal i vonesës së alarmit AL1 për
shkak të startimit të pajisjes (vetëm
paralajmërim )

A6

min

0

240

120

Vonesat e alarmit të temperaturës AL1 dhe

A7

min

0

240

15

0 = Çaktivizuar
1 = Absolut

Përshkrimi i parametrit

Kodi

U.M.

Min

Max

Default

Parametri ‘Alarm hysteresis’

A11

min

0.1

30.0

2.0

Intervali startues i elementit të ngrohjes (AntiLegionella)

H0

days

0

99

30

Funksioni set i Anti-Legionella

H1

°C/°F

10.0

199.0

60.0

Kohëzgjatja e funksionit Anti-Legionella

H3

min

0

240

2

Shënim

AH (vetëm paralajmërim)

Aktivizimi i parametrit ‘Solar thermal input’
(Digital 1)

i0

----

0

2

2

0 = Inputi i çaktivizuar
1 = Inputi i presionit
2 = Inputi digjital 1
0 = Aktiv nëse kontakti
është i mbyllur
1 = Aktiv nëse kontakti
është i hapur

Lloji i kontaktit të inputit termal solar

i1

----

0

1

0

Presioni lart/ulët i mbrojtjes së kompresorit

i2

min

0

120

0

Aktivizimi i parametrit ‘Photovoltaic input’
(Digital 2)

i3

----

0

1

1

0 = Inputi i çaktivizuar
1 = Inputi i aktivizuar
0 = Aktiv nëse kontakti
është i mbyllur
1 = Aktiv nëse kontakti
është i hapur

Lloji i kontaktit të inputit fotovoltaik (Digital 2)

i4

----

0

1

0

Numri i inputeve të alarmeve digjitalë pajisjes

i8

----

0

15

0

Koha për resetimin e parametrit ‘digital input
alarm’

i9

min

1

999

240

Aktivizimi i sinjalizuesit

u9

----

0

1

1

0 = Sinjalizuesi i çaktivizuar
1 = Sinjalizuesi i aktivizuar

Hd1

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Hd2

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Hd3

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Hd4

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Hd5

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Hd6

----

1

2

2

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Hd7

----

1

2

2

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Koha për aktivizimin e terminit të parë në
‘timeslot’

HOn1

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = Nuk ka

Koha për fikjen e parë të terminit në ‘timeslot’

HOF1

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = Nuk ka

Koha sipas aktivizimit të ‘Timeslot’

HOn2

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = Nuk ka

Koha e aktivizimit për të Hënën
Koha e aktivizimit për të Martën
Koha e aktivizimit për të Mërkurën
Koha e aktivizimit për të Enjten
Koha e aktivizimit për të Premten
Koha e aktivizimit për të Shtunën
Koha e aktivizimit për të Dielën
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Përshkrimi i parametrit

Koha sipas fikjes së ‘timeslot’
Adresa e pajisjes

Kodi

U.M.

Min

Max

Default

HOF2

----

00:00

23.59

--:--

LA

----

1

247

247

Shënim

--:-- = Nuk ka

Norma Baud

Lb

----

0

3

2

0 = 2400
1 = 4800
2 = 9600
3 = 19200

Pariteti

LP

----

0

2

2

0 = NUK KA
1 = TEK
2 = ÇIFT

E REZERVUAR

E9

----

0

2

0

9

Mirëmbajtja dhe
pastrimi
PARALAJMËRIM!
Çdo sanim i pajisjes duhet të kryhet nga personel
i kualifikuar. Sanimet jo të duhura mund ta vënë
përdoruesin në rrezik serioz. Nëse pajisja juaj
duhet të ndreqet, ju lutemi kontaktoni me
shërbimin e ndihmës teknike.

Click

PARALAJMËRIM!
Para se të tentoni ndonjë veprim mirëmbajtjeje,
sigurohuni që pajisja të mos e jetë rastësisht e
lidhur me ndonjë burim energjie elektrike.
Prandaj, shkëputni pajisjen nga burimi kryesor i
energjisë para se të filloni me mirëmbajtjen ose
me ndonjë aktivitet pastrimi.

Fig. 19 – Resetimi i sigurisë së termostatit

PARALAJMËRIM!

Resetimi i sigurisë së
pajisjes

9.1

Pajisja posedon një termostat sigurie. Kur bëhet
resetimi në mënyrë manuale, pajisja ndalohet në rast të
nxehjes së tepërt.
Që të resetoni mbrojtjen duhet të:


Shkëputni pajisjen nga burimi kryesor i energjisë;



Hiqni çfarëdo kanali ajri (shih paragrafin 6.2);



Hiqeni kapakun e sipërm duke i liruar vidhat e
duhur (Fig. 18);



Resetoni në mënyrë manuale termostatin e
sigurisë nga maja (Fig. 19). Në rast të ndalimit të
funksionimit, gjilpëra qendrore e termostat del në
sipërfaqe për rreth 4 mm ;



Ri-montojeni kapakun e sipërm që ishte hequr më
parë.

Ndërprerja e sigurisë së termostatit mund të
shkaktohet nga një defekt i lidhur me kutinë e
kontrollit ose nga mungesa e ujit në brendësi të
rezervuarit.

PARALAJMËRIM!
Kryerja e veprimeve të sanimit në pjesët që kanë
të bëjnë me funksionet e sigurisë e rrezikon
funksionimin e sigurt të pajisjes. Pjesët e
dëmtuara ndërroni vetëm me pjesë origjinale.

N.B.
Ndërhyrja në termostat e përjashton funksionimin
e elementeve të ngrohjes elektrike, por jo
sistemin e pompës së nxehtësisë brenda kufijve
funksional të lejuar.

Fig. 18 – Heqja e kapakut të sipërm
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Kontrolle tremujorësh

9.2


Kontrolli vizual i kushteve të përgjithshme të
sistemeve të pajisjes, si dhe mungesa e të çarave;



Kontrolli i filtrit të ajrosjes (shih paragrafin 9.4).

Kontrollet vjetore

9.3


Kontrolli i pa depërtueshmërisë së bulonave,
vidhave, fllanxhave dhe lidhjeve të furnizimit me
ujë të cilat mund të jenë liruar nga dridhjet;



Kontrolloni gjendjen e anodave të magnezit (shih
paragrafin 9.5).

Pastrimi i filtrit të ajrosjes

9.4

Në pjesën e sipërme të pajisjes ekziston një filtër
ajrosjeje. Ky filtër duhet të pastrohet në mënyrë
periodike që të mirëmbahet efikasiteti i përsosur i
sistemit .
Pas çdo 1000 orëve të funksionimit, ekrani i pajisjes e
shfaq alarmin “FiL” që tregon se duhet të kontrollohet
pastërtia e filtrit.
Për të hequr filtrin, duhet ta kapni me gishtat nga
hapësira e dedikuar për të dhe ta hiqni jashtë (Fig. 20).
Filtri mund të pastrohet duke e shpëlarë me ujë ose
duke e përplasur lehtësisht. Pasi që filtri është prodhuar
nga çeliku i pandryshkshëm, nuk ka nevojë të ndërrohet
në mënyrë periodike .

brenda bojlerit dhe të cilat mund të shkaktojnë procese
të korrozionit në sipërfaqen e pajisjes.
NË fakt, magnezi është një metal me potencial më të
ulët elektro-kimik kur krahasohet me materialin që e
mbështjell brendinë e bojlerit, prandaj ai së pari i tërheq
rrymat negative që formohen nga ngrohja e ujit dhe të
cilat shkaktojnë korrozion. Prandaj, anoda e “flijon”
vetveten duke u gërryer vetë, në vend të rezervuarit .
Bojleri posedon dy anoda, njëra është montuar në
pjesën e poshtme dhe tjetra në pjesën e sipërme të
rezervuarit (hapësira që më së shumit i nënshtrohet
korrozionit).
Integriteti i anodave të magnezit duhet të kontrollohet
së paku çdo dy vite (madje më mirë të kontrollohet çdo
vit). Ky veprim duhet të kryhet nga personel i
kualifikuar.
Para se të kryhet kontrolli, është e nevojshme të:


Mbyllni furnizimin e ujit të ftohtë;



Zbrazni ujin nga bojleri (shih paragrafin 9.6);



Zhvidhosni anodën e sipërme dhe kontrolloni
gjendjen e saj të korrozionit, nëse ka korrozion më
shumë se 30% në anodë, atëherë është e
domosdoshme të ndërrohet;



Kryeni veprimin e njëjtë edhe për anodën e
poshtme.



Anodat kanë rondele të përshtatshme të vulosjes.
Që të evitohen të çarat e ujit, rekomandohet të
përdoret vulosës anaerobik për fijet kompatibile
dhe për përdorim në sisteme sanitare dhe të
ngrohjes. Rondelet duhet të ndërrohen edhe në
rast të kontrollit edhe në rast të ndërrimit të
anodave me rondelë të re.

9.6

Zbrazja e bojlerit

Rekomandohet që të boshatiset uji nga brendësia e
bojlerit, nëse bojleri ka qenë pa punuar për një kohë të
gjatë, sidomos në temperatura të ulëta.
Sa i përket pajisjes në fjalë, mjafton që të shkëputni
furnizimin me ujë (shih paragrafin 6.4).
Ndryshe, gjatë fazës së instalimit të sistemit,
rekomandohet të instalohet një rubinet kullimi me një
zorrë ujit.

Hapësira
anësore

Filtri i ajrosjes

N.B.
Fig. 20 – Hollësi të filtrit të ajrosjes

N.B.
Pengesat e filtrit e reduktojnë performancën e
pompës duke shkaktuar ajrosje të
pamjaftueshme ose madje dhe mungesë të plotë
të ajrosjes.

9.5

Anodat e magnezit

Anoda e magnezit (Mg), gjithashtu e quajtur anodë "e
flijimit", eviton çfarëdo rryme parazitore që janë krijohen

Është e rëndësishme të zbrazet sistemi në rast të
temperaturave të ulëta që të evitohet ngrirja e ujit
.

10 Zgjidhja e problemeve
Në rast të problemeve me funksionimin e pajisjes, pa
mos u aktivizuar alarmet ose gabimet e përshkruara në
paragrafët përkatës, rekomandohet të kontrollohet dhe
shihet nëse problemi mund të zgjidhet lehtësisht duke i
kontrolluar zgjidhjet e mundshme të cekura në tabelën
më poshtë para se të kërkoni ndihmë teknike.
Problemi

Shkaqet e mundshme

Pompa e nxehtësisë nuk
punon

Nuk ka energji elektrike;
Kablloja nuk është futur
mirë në prizë.

Kompresori dhe/ose
ventilatori nuk punojnë

Periudha e caktuar e
kohës nuk ka mbaruar;
Është arritur temperatura e
paracaktuar.

Pompa e nxehtësisë
vazhdimisht fiket dhe
ndezët

Programim i gabuar o
parametrave/setpoint
dhe/ose vlerave të opsionit
‘hysteresis’.

duhet të grumbullohet veç nga mbeturinat tjera në fund
të jetëgjatësisë së saj.
Prandaj, në fund të jetëgjatësisë së pajisjes, përdoruesi
duhet të dërgojë pajisjen në një pikë-deponim të
përshtatshëm për mbetje elektrike dhe elektronike ose
t’ia kthejë dilerit (shitësit) nëse blen një pajisje tjetër të
ngjashme, me koeficient një për një.
Pikë-deponimi i përshtatshëm i
mbetjeve që ka të bëjë me dërgimin
e pajisjes së harxhuar për reciklim,
trajtim dhe/ose deponim kompatibil
ekologjik kontribuon për evitimin e
efekteve negative të mundshme
edhe në mjedisin jetësor edhe në shëndet; Kjo po ashtu
e nxit ripërdorimin dhe/ose reciklazhin e materialit nga i
cili është prodhuar pajisja.
Deponimi i paligjshëm i pajisjes nga përdoruesi shpie
në gjoba administrative të parashikuara me
legjislacionin e zbatueshëm.
Materialet kryesore që janë përdorur për të prodhuar
pajisjen janë me sa vijon:


Çelik;



Magnez;

Pompa e nxehtësisë
vazhdimisht mbetet e
aktivizuar dhe nuk
çaktivizohet

Programim i gabuar o
parametrave/setpoint
dhe/ose vlerave të opsionit
‘hysteresis’.



Plastikë;



Bakër;



Alumin;

Elementi i ngrohjes
elektrike nuk ndezët

Nuk nevojitet ndërhyrja juaj



Poliuretan.

PARALAJMËRIM!
Në rast se operatori nuk arrin ta zgjidh problemin,
fikeni pajisjen dhe kërkoni ndihmë teknike duke e
specifikuar modelin e pajisjes që e keni blerë.

11 Deponimi
Në fund të jetëgjatësisë së pajisjes, pompat e
nxehtësisë do të deponohen në pajtim me dispozitat e
zbatueshme ligjore.

PARALAJMËRIM!
Kjo pajisje përmban gaz të fluorinuar të serave të
përfshirë në Protokollin e Kjotos. Mirëmbajtja dhe
deponimi duhet të bëhen vetëm nga personeli i
kualifikuar.

INFORMACIONE PËR PËRDORUESIT
Kjo është në pajtim me Direktivat 2011/65/EU dhe
2012/19/EU, lidhur me reduktimin e përdorimit të
substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe
elektronike, si dhe deponimin e tyre.
Simboli i shportave të mbeturinave që mund të shihet
ose në pajisjen ose në paketimin e saj tregon se pajisja
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12 Fishe e Prodhimit
Përshkrimi

u.m. EKHH2E200AAV3(3)

Profili i ngarkesës së deklaruar

EKHH2E260AAV3(3)

L

Klasi i efiçencës energjetike të
nxehjes sipas kushteve klimatike
mesatare

EKHH2E260PAAV3(3)

XL

A+

Efiçenca energjetike e nxehjes së
ujit në % sipas kushteve klimatike
mesatare

%

123

127

127

Konsumi vjetor i energjisë në kWh
sipas kushteve klimatike mesatare

kWh

835

1323

1323

Konfigurimi i temperaturës së
termostatit të ngrohësit të ujit

°C

55

Niveli i fuqisë së zhurmës Lwa
brenda në dB

dB

53

Ngrohësi i ujit mund të punojë
vetëm gjatë orëve jashtë pikut

NO

Çdo masë sigurie që duhet të
merret kur ngrohësi i ujit montohet,
instalohet ose mirëmbahet

Shih doracakun

Efiçenca energjetike e nxehjes së
ujit në % sipas kushteve klimatike
më të ftohta

%

94

92

92

Efiçenca energjetike e nxehjes së
ujit në % sipas kushteve klimatike
më të ngrohta

%

135

129

129

Konsumi vjetor i energjisë në kWh
sipas kushteve klimatike më të
ftohta

kWh

1091

1826

1826

Konsumi vjetor i energjisë në kWh
sipas kushteve klimatike më të
ngrohta

kWh

756

1296

1296

Niveli i fuqisë së zhurmës Lwa
jashtë në dB

dB

53
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