
EKHHE200CV37 
EKHHE200PCV37 
EKHHE260CV37 
EKHHE260PCV37

Manuali i përdorimit,  
instalimit dhe mirëmbajtjes

Pompë nxehtësie për ujin e ngrohtë sanitar
Tipi monobllok



Faqja 2 Manuali i përdorimit, instalimit dhe mirëmbajtjes

1. MASA SIGURIE TË PËRGJITHSHME ..............................................................................................................3

2. HYRJE ...............................................................................................................................................................7
2.1  Produktet  .......................................................................................................................................................................... 7
2.2  Mohimi i përgjegjësisë ....................................................................................................................................................... 7
2.3  Gjuha ................................................................................................................................................................................. 7
2.4  E drejta e autorit ................................................................................................................................................................ 8
2.5  Versionet dhe konfigurimet e disponueshme ..................................................................................................................... 8

3. TRAJTIMI DHE TRANSPORTI  .........................................................................................................................8
3.1  Marrja................................................................................................................................................................................. 8

4. KARAKTERISTIKAT E KONSTRUKSIONIT ..................................................................................................10
4.1  Të dhënat e dimensioneve .............................................................................................................................................. 11
4.2  Karakteristikat teknike...................................................................................................................................................... 12

5. INFORMACION I RËNDËSISHËM ..................................................................................................................13
5.1  Pajtueshmëria me rregulloret evropiane .......................................................................................................................... 13
5.2  Klasifikimi i mbrojtjes i kasës  .......................................................................................................................................... 13
5.3  Kufijtë e përdorimit ........................................................................................................................................................... 13
5.4  Kufijtë e përdorimit  .......................................................................................................................................................... 13
5.5  Rregullat bazë të sigurisë ................................................................................................................................................ 14
5.6  Informacion për gazin ftohës të përdorur  ........................................................................................................................ 14

6. INSTALIMI DHE LIDHJET ...............................................................................................................................14
6.1  Përgatitja e vendit të instalimit  ........................................................................................................................................ 14
6.2  Sigurimi në dysheme ....................................................................................................................................................... 15
6.3  Lidhjet e sistemit të ajrimit ............................................................................................................................................... 15
6.4  Sigurimi dhe lidhjet e kësaj pajisjeje ................................................................................................................................ 17
6.5  Lidhjet hidraulike  ............................................................................................................................................................. 17
6.6  Integrimi me sistemin termik të paneleve diellore system (vetëm për modelet EKHHE200PCV37 dhe EKHHE260PCV37) .....18
6.7  Lidhjet elektrike  ............................................................................................................................................................... 19
6.8  Skema e instalimit elektrik ............................................................................................................................................... 21

7. PËRSHKRIMI I NDËRFAQES SË PËRDORUESIT DHE OPERIMI I PAJISJES ............................................22
7.1  Ndezja dhe fikja e ngrohësit të ujit dhe zhbllokimi i butonave ......................................................................................... 23
7.2  Vendosja e orës ............................................................................................................................................................... 23
7.3  Vendosja e fashave orare ................................................................................................................................................ 23
7.4  Vendosja e vlerës së caktuar për ujin e nxehtë ............................................................................................................... 23
7.5  REGJIMI I PUNËS ........................................................................................................................................................... 24
7.6  VEÇORITË SHTESË ....................................................................................................................................................... 24
7.7  Defektet/mbrojtja.............................................................................................................................................................. 26

8. VËNIA NË PËRDORIM ....................................................................................................................................27
8.1  Kërkimi, modifikimi i parametrave të punës ..................................................................................................................... 27

9. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE ..........................................................................................................................31
9.1  Ndërrimi i siguresës së qarkut elektrik ............................................................................................................................. 32
9.2  Resetimi i termostatit të sigurisë së rezistencës ngrohëse .............................................................................................. 32

10. MIRËMBAJTJA ...............................................................................................................................................33
10.1 Kontrolli/ndërrimi i anodës sakrifikuese ........................................................................................................................... 33
10.2 Zbrazja e bojlerit  ............................................................................................................................................................. 33

11. HEDHJA...........................................................................................................................................................34

12. FLETA E PRODUKTIT .....................................................................................................................................34



Faqja 3Manuali i përdorimit, instalimit dhe mirëmbajtjes

1. MASA SIGURIE TË PËRGJITHSHME

KUJDES:
• Ky manual është pjesë përbërëse e produktit. Ruajeni atë me kujdes me pajisjen 

dhe kalojani përdoruesit/pronarit të ardhshëm, në rast të ndërrimit të pronësisë.
• Këto udhëzime disponohen gjithashtu te shërbimi për klientin i prodhuesit dhe faqja 

e tij e internetit: www.daikin.eu
• Lexoni me kujdes udhëzimet dhe paralajmërimet në këtë manual, pasi ato 

përmbajnë informacione për instalimin, përdorimin dhe mirëmbajtjen e sigurt.

PARALAJMËRIMET E SIGURISË

Mos e përdorni pajisjen për asnjë qëllim tjetër përveç përdorimit të specifikuar. Prodhuesi nuk mban 
përgjegjësi për dëmet që vijnë si rezultat i përdorimit të papërshtatshëm apo të gabuar ose si pasojë 
e mosndjekjes së udhëzimeve që jepen në këtë manual.

Kjo pajisje nuk është menduar të përdoret nga persona (duke përfshirë fëmijët) me aftësi të 
kufizuara fizike, ndijore ose mendore apo nga persona me mungesë përvoje dhe njohurish, nëse 
ata nuk janë udhëzuar dhe mbikëqyrur më parë për përdorimin e pajisjes nga një person që është 
përgjegjës për sigurinë e tyre.

Fëmijët duhen mbikëqyrur për të garantuar që ata të mos luajnë me pajisjen.

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të 
kufizuar fizike, ndijore ose mendore apo nga persona me mungesë përvoje dhe njohurish, nëse 
ata mbikëqyren në mënyrën e duhur ose janë udhëzuar për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe 
i kuptojnë rreziqet e përfshira.

Nuk lejohet që fëmijët të luajnë me pajisjen.

Uji i nxehur mbi 50°C mund të shkaktojë menjëherë djegie të rënda nëse dërgohet direkt në 
rubinet. Fëmijët, personat me aftësi të kufizuar dhe të moshuarit janë veçanërisht të rrezikuar. 
Rekomandohet që në linjën e furnizimit me ujë të instalohet një valvul termostatike përzierëse.

Kjo pajisje nuk duhet pastruar ose mirëmbajtur nga fëmijët pa u mbikëqyrur.

Mos e prekni pajisjen kur jeni me këmbët zbathur ose kur ndonjë pjesë e trupit është e lagur.

Mos lini materiale që marrin flakë në afërsi të pajisjes apo në kontakt me të.

Pajisja duhet boshatisur kur nuk është në përdorim, në një zonë ku temperaturat shkojnë nën zero. 
Bëni zbrazjen siç përshkruhet në kapitullin përkatës.

KUJDESI GJATË INSTALIMIT

Pajisja duhet instaluar dhe duhet vënë në punë nga një teknik i kualifikuar, në përputhje me 
legjislacionin vendas dhe rregulloret për shëndetin dhe sigurinë. Të gjitha qarqet elektrike duhet të 
jenë të stakuara përpara se të hapni bllokun e terminaleve.
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Instalimi i pasaktë mund të rezultojë në dëmtim të pronës dhe lëndim të njerëzve dhe kafshëve; 
prodhuesi nuk mban përgjegjësi për pasojat.

Ky produkt është i rëndë, trajtojeni me kujdes dhe instalojeni në një dhomë ku nuk ngrin.

Sigurohuni që dyshemeja mund ta mbajë peshën e pajisjes së mbushur me ujë.

Shkatërrimi i pajisjes nga mbipresioni për shkak të bllokimit të pajisjeve të sigurisë e bën garancinë 
të pavlefshme.

PARALAJMËRIMET PËR INSTALIMIN

Kur instaloni këtë produkt në një banjë, mos përdorni "hapësirën e ndaluar" dhe respektoni të 
paktën "hapësirën e mbrojtur" që jepet e renditur më poshtë:

Hapësira e ndaluar Hapësira e mbrojtur

Ky produkt duhet vendosur në një vend të arritshëm.

Ngrohësi i ujit duhet të mbërthehet në tokë duke përdorur pllakat e fiksimit të ofruara për këtë 
qëllim dhe materialet ngjitëse nuk konsiderohen mjet fiksimi i besueshëm.

Ky produkt është projektuar të përdoret në një lartësi gjeografike maksimumi 2000 m.

Shihni përshkrimin dhe ilustrimet në paragrafët 6.1, 6.2 dhe 6.4.

PARALAJMËRIMET PËR LIDHJET E SISTEMIT TË AJRIMIT

Përdorimi i njëkohshëm i një vatre zjarri me dhomë të hapur (p.sh. një oxhak i hapur) dhe i pompës së 
nxehtësisë shkakton në dhomë një presion negativ të rrezikshëm. Presioni negativ mund të shkaktojë 
rikthimin në dhomë të gazeve të djegies. Mos e përdorni pompën e nxehtësisë së bashku me një vatër 
zjarri me dhomë të hapur. 
Përdorni vetëm vatra zjarri me dhoma të izoluara (të miratuara) me furnizim të ndarë të ajrit të djegies. 
Izoloni dyert e dhomave të bojlerit që futjen e ajrit të djegies nuk e kanë të përbashkët me ambientet e 
ndenjjes.

Në pikat e lidhjes së hyrjes dhe të daljes së ajrit duhet montuar një grilë mbrojtëse e përshtatshme, 
për të parandaluar futjen e objekteve të huaja brenda në pajisje.

Shihni përshkrimin dhe ilustrimet në paragrafin 6.3. "Lidhjet e sistemit të ajrimit".
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PARALAJMËRIMET PËR LIDHJET HIDRAULIKE

Është e detyrueshme që në tubin e hyrjes së ujit në pajisje të montohet një pajisje e përshtatshme 
kundër mbipresionit (nuk ofrohet). Në vendet ku zbatohet standardi EN 1487, tubi i hyrjes së ujit në 
pajisje duhet të jetë i pajisur me një pajisje sigurie në pajtim me standardin e sipërpërmendur. 
Ajo duhet të jetë e re, me madhësi 3/4" dhe e kalibruar në presion maksimal 0,7 MPa, ku të 
përfshijë të pakën një rubinet, valvul kontrolli, valvul sigurie dhe ndërprerës të ngarkesës hidraulike.

Në këtë pajisje sigurie nuk duhet ndërhyrë dhe ajo duhet bërë që të funksionojë rregullisht, për të 
kontrolluar që nuk është bllokuar dhe për të larguar bigorrin.

Nga tubi i shkarkimit i pajisjes së çlirimit të presionit mund të pikojë ujë dhe tubi duhet lënë i hapur 
jashtë në atmosferë. Tubi i shkarkimit i lidhur në pajisjen e çlirimit të presionit duhet instaluar në 
drejtimin e përhershëm për poshtë dhe në një ambient ku nuk ngrin.

Kur presioni në hyrje i ujit është më i madh se 0,7 MPa (7 bar), atëherë nevojitet një reduktor 
presioni (nuk ofrohet), i cili montohet në rrjetin e ujit.

Presioni minimal në hyrje i ujit për funksionin e saktë të pajisjes është 0,15 MPa (1,5 bar).

Lidhni një tub gome në kullimin e kondensimit, duke bërë kujdes që të mos ushtroni shumë forcë, 
në mënyrë që të mos e këputni tubin e kullimit dhe shihni paragrafin "6.6.1".

Përdorni vetëm tuba bashkues (nuk ofrohen) të fortë dhe rezistentë ndaj elektrolizës edhe në 
hyrjen e ujit të ftohtë, edhe në daljen e ujit të nxehtë nga pajisja.

Në modelet që përfshijnë shkëmbyes nxehtësie (serpentinë paneli diellor), qarku nuk duhet të 
kalojë 1,0 MPa (10 bar) dhe temperatura e tij nuk duhet të kalojë 80°C.

Shihni përshkrimin dhe ilustrimet në paragrafin 6.6 "Lidhjet hidraulike" dhe në paragrafin 6.7 
"Integrimi me sistemin termik të paneleve diellore".

PARALAJMËRIMET PËR LIDHJET ELEKTRIKE

Pajisja duhet instaluar në përputhje me rregulloret kombëtare për instalimet elektrike.

Instalimi elektrik duhet të përfshijë një shkëputje në të gjitha polet me ndarje të kontakteve në 
të gjitha polet, e aftë të garantojë një shkëputje të plotë në kategorinë e mbitensionit III përpara 
pajisjes, duke respektuar rregullat lokale në fuqi për instalimet elektrike.

Pajisja duhet të jetë e mbrojtur me një çelës diferencial të përshtatshëm (maksimumi 30 mA). Lloji i çelësit 
diferencial duhet zgjedhur duke vlerësuar llojin e pajisjeve elektrike të përdorura në sistem si një i tërë.

Lidhja me tokën është e detyrueshme. Prodhuesi i pajisjes nuk mban asnjë përgjegjësi për ndonjë 
dëmtim të shkaktuar nga mostokëzimi i sistemit apo për shkak të anomalive në furnizimin me 
energji elektrike.

Ndalohet rreptësisht lidhja e pajisjes në rrjetin AC nëpërmjet zgjatimeve ose me një prizë zgjatuese.

Përpara heqjes së kapakut, sigurohuni që energjia elektrike është fikur për të parandaluar lëndimin 
ose goditjen elektrike.

Shihni përshkrimin dhe ilustrimet, përkatësisht në paragrafin 6.8 "Lidhjet elektrike" dhe në 
paragrafin 6.9 "Skema e qarkut elektrik".
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PARALAJMËRIMET PËR SHËRBIMIN, MIRËMBAJTJEN DHE ZGJIDHJEN 
E PROBLEMEVE

Çdo riparim, mirëmbajtje, lidhje hidraulike dhe elektrike duhet kryer nga teknikë të kualifikuar 
duke përdorur vetëm pjesë këmbimi origjinale. Mosndjekja e udhëzimeve të mësipërme mund të 
komprometojë sigurinë e pajisjes dhe e çliron prodhuesin nga çdo përgjegjësi për pasojat.

Për ta zbrazur pajisjen: fikni furnizimin me energji elektrike dhe mbyllni ujin e ftohtë, hapni rubinetet 
e ujit të nxehtë dhe më pas vini në punë valvulën e zbrazjes së pajisjes së sigurisë.

Valvula e çlirimit të presionit duhet të jetë rregullisht në punë për të larguar grumbullimet e bigorrit 
dhe për të siguruar që ajo të mos bllokohet.

Pajisja është e pajisur me kordon elektrik që nëse dëmtohet duhet zëvendësuar nga prodhuesi, 
agjenti i tij i servisit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për të evituar çdo rrezik.

Pajisja ka të integruar një lidhje siguresë miniaturë me vonesë kohore që nëse digjet duhet 
zëvendësuar me një siguresë të modelit "T5AL250V" në përputhje me standardin IEC 60127.

Shihni përshkrimin dhe ilustrimet, përkatësisht në kapitullin 9 "ZGJIDHJA E PROBLEMEVE" dhe në 
kapitullin 10 "MIRËMBAJTJA".
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2. HYRJE

Ky manual instalimi dhe mirëmbajtjeje është pjesë përbërëse e 
pompës së nxehtësisë (në vijim referuar si pajisja).
Manuali duhet ruajtur për referim në të ardhmen, deri në 
çmontimin e pajisjes. Ai është menduar për instaluesin specialist 
(instaluesit - teknikët e mirëmbajtjes) dhe për përdoruesin 
fundor. Manuali përshkruan procedurat që duhen ndjekur për 
funksionimin e saktë dhe të sigurt të pajisjes, si dhe mënyrat 
e përdorimit dhe mirëmbajtjes.
Në rast shitjeje ose transferimi te një përdorues tjetër, manuali 
duhet të qëndrojë me njësinë.
Përpara instalimit dhe/ose përdorimit të pajisjes, lexoni me 
kujdes këtë manual udhëzimesh dhe në veçanti kapitullin 5 për 
sigurinë. 
Manuali duhet ruajtur me njësinë dhe duhet vënë gjithmonë në 
dispozicion të stafit të kualifikuar të instalimit dhe mirëmbajtjes. 
Për të theksuar informacionet më të rëndësishme, në manual 
përdoret simbolet e mëposhtme:

Kujdes

Procedura që duhen ndjekur

Informacion / Sugjerime

2.1  Produktet 
I nderuar klient, 
Ju përgëzojmë për blerjen e këtij produkti.
Kompania jonë, gjithmonë e përkushtuar në çështjet mjedisore, 
përdor teknologji dhe materiale me ndikim të ulët në mjedis 
për prodhimin e produkteve të saj, në përputhje me standardet 
e BE-së për mbetjet nga produktet elektrike dhe elektronike 
(WEEE) (2012/19/BE – RoHS 2011/65/BE).

2.2  Mohimi i përgjegjësisë
Përputhja e këtyre udhëzimeve të përdorimit me pjesët harduerike 
dhe softuerike është verifikuar me kujdes. Megjithatë, mund të 
ketë diferenca; dhe nuk merret përsipër asnjë përgjegjësi për 
përputhjen e plotë.
Në favor të zhvillimit teknik, ne rezervojmë në çdo kohë të drejtën 
për të bërë ndryshime në të dhënat teknike ose të konstruksionit. 
Për rrjedhojë, përjashtohet çdo pretendim i ngritur mbi bazën 
e tregimeve, të figurave, vizatimeve ose të përshkrimeve. Ato 
janë objekt i gabimeve të mundshme.
Konstruktori refuzon çdo përgjegjësi për dëmet si rezultat 
i gabimeve në komanda, i përdorimit të gabuar apo të 
papërshtatshëm ose për shkak të riparimeve ose modifikimeve 
të paautorizuara.

2.3  Gjuha
Manuali është shkruar në gjuhën italiane (IT), gjuha origjinale 
e prodhuesit.
Çdo përkthim në gjuhë të tjera shtesë duhet bërë nga 
instruksionet origjinale.
Prodhuesi është përgjegjës për informacionet e përfshira në 
instruksionet origjinale; përkthimet në gjuhë të ndryshme nuk 
mund të verifikohen plotësisht, kështu që nëse konstatohet një 
mospërputhje, nevojitet të ndiqet teksti i gjuhës origjinale ose 
kontaktoni me Zyrën e Dokumentacionit Teknik. 
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2.4  E drejta e autorit
Këto udhëzime përdorimi përmbajnë informacion që mbrohet 
nga e drejta e autorit. Asnjë pjesë e këtyre udhëzimeve të 
përdorimit nuk mund të fotokopjohet, të shumëfishohet, të 
përkthehet apo të regjistrohet në mjete ruajtjeje pa lejen 
paraprake nga furnizuesi. Çdo shkelje do të jetë objekt i 
kërkesës për zhdëmtim. Të gjitha të drejtat, duke përfshirë ato 
që burojnë nga dhënia e patentave ose regjistrimi i modeleve të 
përdorimit, janë të rezervuara.

2.5  Versionet dhe konfigurimet e disponueshme
Kjo pajisje përfshin një njësi pompe nxehtësie 1,9 kW dhe mund 
të montohet në konfigurime të ndryshme, sipas integrimit të 
mundshëm të burimeve shtesë të ngrohjes (p.sh. ngrohje me 
panel diellor) ose në varësi të kapacitetit të bojlerit.

Versioni Përshkrimi i konfigurimit

EKHHE200CV37
EKHHE260CV37

Pompë nxehtësie me ajër për prodhimin e ujit të 
ngrohtë sanitar (DHW)

EKHHE200PCV37
EKHHE260PCV37

Pompë nxehtësie me ajër për prodhimin e DHW, 
e konfiguruar paraprakisht për sistem termik me 
panel diellor. 

3. TRAJTIMI DHE TRANSPORTI 

Pajisja vjen me një kuti kartoni(*).
Ajo është e siguruar mbi një paletë me anë të tre vidave.
Për operacionet e shkarkimit përdorni një vinç pirun ose një 
transpaletë të përshtatshme.
Pajisja e ambalazhuar mund të vendoset horizontalisht dhe e 
anuar për të lehtësuar heqjen e vidave të mbërthimit. 
Nxjerrja nga ambalazhi duhet bërë me kujdes, në mënyrë që të 
mos dëmtohet kasa e pajisjes nëse përdoret thikë ose prerëse 
për të hapur ambalazhin prej kartoni.
Kontrolloni integritetin e njësisë pas heqjes së ambalazhit. Nëse 
keni dyshime, mos e përdorni pajisjen dhe kontaktoni me stafin 
teknik të autorizuar. 
Përpara se ta asgjësoni ambalazhin në përputhje me rregulloret 
e zbatueshme për mbrojtjen e mjedisit, sigurohuni që janë 
nxjerrë prej tij të gjithë aksesorët e furnizuar. 

(*) Shënim: Lloji i ambalazhit mund të pësojë ndryshime sipas 
gjykimit të prodhuesit.
Për të gjithë periudhën që pajisja është jashtë pune, në pritje të 
vënies në përdorim, këshillohet që ajo të vendoset në një vend 
të mbrojtur nga agjentët atmosferikë

3.1  Marrja
Përveç njësive, ambalazhi përmban edhe aksesorët dhe 
dokumentacionin teknik për instalimin dhe përdorimin. Në 
marrje, kontrolloni nëse janë të pranishme sa më poshtë:
• 1x manual përdorimi, instalimi dhe mirëmbajtjeje;
• 3x pllaka fiksimi plus vidat;
• 1x çelës ndërprerës termik (vetëm për EKHHE200PCV3 dhe 

EKHHE260PCV3).
Për të gjithë periudhën që pajisja është jashtë pune, në pritje të 
vënies në përdorim, këshillohet që ajo të vendoset në një vend 
të mbrojtur nga agjentët atmosferikë.
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Pozicionet e lejuara për transportin dhe trajtimin

fig. 1

 VINI RE! Gjatë fazave të trajtimit dhe të instalimit të 
produktit, në pjesën e sipërme nuk duhet forcë në 
asnjë mënyrë, sepse nuk është pjesë e strukturës.  

 VINI RE! Transporti horizontal lejohet vetëm 
për distancë të shkurtër sipas asaj që tregohet 
(shihni "Pozicionet e palejuara për transportin 
dhe trajtimin"), duke siguruar që mbajtëset të 
pozicionohen në atë mënyrë në pjesën e poshtme 
të bojlerit që nuk ushtrojnë forcë në pjesën e 
sipërme, sepse nuk është pjesë e strukturës. 
Gjatë transportit horizontal ekrani duhet të jetë i 
drejtuar për lart. 

Pozicioni i lejuar vetëm për distancë të shkurtër

Pozicionet e palejuara për transportin dhe trajtimin

      
fig. 2
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4. KARAKTERISTIKAT E KONSTRUKSIONIT
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fig. 3
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 1 Pompa e nxehtësisë
 2 Ndërfaqja e përdoruesit
 3 Kasa prej çeliku
 4 Rezistenca e ngrohjes
 5 Anoda e magnezit
 6 Hyrja e ajrit të ventilimit (Ø160 mm)
 7 Dalja e ajrit të ventilimit (Ø160 mm)
 8 Lidhja e hyrjes së ujit të ftohtë
 9 Lidhja e hyrjes së ujit të ngrohtë

 10 Konfigurimi paraprak për riqarkullim
 11 Zbrazja e ujit të kondensimit 
 12 Konfigurimi paraprak për hyrjen e serpentinës së panelit diellor
  Vetëm për modelet  EKHHE200PCV37
     EKHHE260PCV37
 13 Konfigurimi paraprak për daljen e serpentinës së panelit diellor
  Vetëm për modelet EKHHE200PCV37
     EKHHE260PCV37
 14 Depozita e çelikut me veshje emali të smaltuar sipas DIN 4753-3
 15 Kondensuesi
 16 Kompresori rotativ
 17 Avulluesi me grup me fletë
 18 Ventilatori elektronik
 19 Fishekët e temperaturës së bojlerit
 20 Xhepi mbajtës i fishekut të temperaturës për panelin diellor - 

Vetëm për modelet
     EKHHE200PCV37
     EKHHE260PCV37
 21 Izolimi me shkumë poliuretani
 22 Dorezat e mbajtjes
 23 Tubi për kokën e termostatit të sigurisë
 24 Paneli elektrik
 26 Ndarja për aksesimin e rezistencës së ngrohjes dhe kokën e 
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termostatit të sigurisë

4.1  Të dhënat e dimensioneve
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fig. 5
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Ø 160Ø 160

Ø 620
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fig. 6

MODELI Ø EKHHE200PCV37 EKHHE260PCV37 EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 NJM
A 1”G 250 250 250 250 mm
B - 490 493 / / mm
C 1/2”G 600 600 600 600 mm
D - 705 785 705 785 mm
E 1”G 876,5 1162 876,5 1162 mm
G - 1142 1427 1142 1427 mm
H - 1607 1892 1607 1892 mm
I 3/4”G 250 250 / / mm
L 3/4”G 599 600 / / mm
M 3/4”G 705 735 705 735 mm
N 3/4”G 877 1162 877 1162 mm
O* 1/2”G 976 1261 976 1261 mm
P - 1073 1358 1073 1358 mm

*O - Lidhja e daljes në material plastik
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4.2  Karakteristikat teknike
Modelet EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 EKHHE200PCV37EKHHE260PCV37 NJM

Të dhënat e përgjithshme

Tensioni elektrik 230 Vac-50 Hz-1 PH -
Vëllimi i depozitës së ujit - Vnom 192 250 187 247 l
Presioni maksimal në hyrje i ujit 0,7 0,7 0,7 0,7 MPa
Pesha bosh 85 97 96 106 kg
Pesha e punës 277 347 283 353 kg
Dimensionet (fxh) 621 x 1607 621 x 1892 621 x 1607 621 x 1892 mm
Temp. maks. e ujit të nxehtë me pompë 
nxehtësie 62 62 62 62 °C

Temp. maks. e ujit të nxehtë me rezistencë 
elektrike shtesë 75 75 75 75 °C

Depozita

Materiali Çelik i emaluar -
Mbrojtja katodike Anodë shufër Mg -
Lloji i izolimit Shkumë poliuretane -
Trashësia e izolimit 50 50 50 50 mm

Të dhënat elektrike të 
pompës së nxehtësisë

Hyrja mesatare e energjisë në ngrohje 430 430 430 430 W
Hyrja maksimale e energjisë 530 530 530 530 W
Hyrja maksimale e rrymës 2,43 2,43 2,43 2,43 A

Të dhënat elektrike të 
rezistencës elektrike

Tensioni i ushqimit 230 Vac-50 Hz
Hyrja e energjisë 1500 1500 1500 1500 W
Hyrja e rrymës 6,5 6,5 6,5 6,5 A

Të dhënat elektrike, pompa 
e nxehtësisë + rezistenca 
elektrike

Hyrja maksimale e energjisë 1960 1960 1960 1960 W

Hyrja maksimale e rrymës 8,5 8,5 8,5 8,5 A

Qarku i ajrit

Lloji i ventilatorit Centrifugal -
Shpejtësia e qarkullimit volumetrik të ajrit 450 450 450 450 m3/h
Presion i jashtëm statik i disponueshëm 117 117 117 117 Pa
Diametri i kanaleve 160 160 160 160 mm

Qarku i gazit ftohës

Kompresori Rotativ -
Gazi ftohës R134a -
Mbushja me gaz ftohës 1 1 1 1 kg
Serpentina jashtë Bobinë me fletë bakër-alumin -
Kondensuesi Tub alumini i mbledhur jashtë depozitës -

serpentina e panelit diellor
Materiali - - Çelik i emaluar Çelik i emaluar -
Sipërfaqja - - 0,72 0,72 m2

Presioni maksimal - - 1 1 MPa
Të dhënat sipas standardit 
EN 16147:2017 për klimë 
MESATARE (njësia në 
modalitetin EKONOMIK, 
Vlera e caktuar e ujit të 
nxehtë = 55°C; Uji në hyrje 
= 10°C; 
Temp. e ajrit në hyrje = 7°C 
DB / 6°C WB)

* sipas rregullores evropiane 
812/2013

Profili i ngarkesës L XL L XL -
Klasa e efiçencës së energjisë në ngrohjen 
e ujit* A+ A+ A+ A+ -

Efiçenca e energjisë në ngrohjen e ujit - hwh 135 138 135 138 %
COPDHW 3,23 3,37 3,23 3,37 -
Vëllimi maksimal i ujit të përzier në 40°C - V40 247 340 241 335 l
Temperatura referencë e ujit në nxehtë - θ'wh 52,5 53,2 52,5 53,2 °C
Fuqia nominale në ngrohje - Pnominale 1,339 1,249 1,339 1,249 kW
Koha e ngrohjes - th 06:27 09:29 06:27 09:29 h:min
Konsumi vjetor i energjisë elektrike - AEC 761 1210 761 1210 kWh
Hyrja e energjisë në gatishmëri (Pes) 26 28 26 28 W

Të dhënat sipas standardit 
EN 12102-2:2019, modaliteti 
EKONOMIK me temp. ajri në 
hyrje = 7°C DB / 6°C WB

Niveli i fuqisë së tingullit njësia brenda 53 51 53 51 dB(A)

Niveli i fuqisë së tingullit njësia jashtë 45 44 45 44 dB(A)
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5. INFORMACION I RËNDËSISHËM

5.1  Pajtueshmëria me rregulloret evropiane
Kjo pompë nxehtësie është një produkt i parashikuar për 
përdorim familjar, në përputhje me direktivat evropiane me 
poshtë:
• Direktiva 2012/19/BE (WEEE)
• Direktiva 2011/65/EU "Për kufizimin e përdorimit të disa 

substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe 
elektronike" (RoHS)

• Direktiva 2014/30/BE "Për përputhshmërinë 
elektromagnetike" (EMC)

• Direktiva 2014/35/BE "Për pajisjet elektrike të projektuara për 
përdorim brenda kufijve të caktuar të tensionit" (LVD)

• Direktiva 2009/125/KE "Për caktimin e kërkesave për 
ekodizajnin për produktet e lidhura me energjinë"

• Rregullorja 2017/1369/BE "Për caktimin e një kuadri për 
etiketimin e energjisë"

5.2  Klasifikimi i mbrojtjes i kasës 
Klasifikimi i mbrojtjes i pajisjes është: IP24. 
5.3  Kufijtë e përdorimit

 E NDALUAR! Ky produkt nuk është projektuar 
ose nuk është parashikuar për përdorim në 
ambiente të rrezikshme (për shkak të pranisë së 
atmosferave potencialisht shpërthyese - ATEX 
ose me nivel IP të kërkuar më të lartë se ai i njësisë) 
ose në aplikime që kërkojnë veçori sigurie 
(tolerancë ndaj defekteve, siguri ndaj prishjes) 
që mund të jenë sisteme dhe/ose teknologji në 
mbështetje të jetës ose një konteksti tjetër, në 
të cilin keqfunksionimi i një aplikacioni mund të 
çojë në vdekjen ose lëndimin e njerëzve ose të 
kafshëve, apo në dëme serioze të pronës ose të 
mjedisit. 

 Vini re!: Nëse mundësia e një defekti ose prishjeje të 
pajisjes shkakton lëndim dhe dëme (në njerëz, kafshë dhe 
pronë), nevojitet të parashikohet një sistem mbikëqyrës 
funksional i veçantë i pajisur me funksione alarmi, me 
qëllim përjashtimin e këtyre dëmeve. Nevojitet gjithashtu 
të planifikohet operimi zëvendësues! 

 Pajisja nuk është projektuar për instalim në ambient 
jashtë, por në një vend "të mbyllur" jo të ekspozuar ndaj 
agjentëve atmosferikë. 

5.4  Kufijtë e përdorimit 
Produkti në fjalë është projektuar ekskluzivisht për ngrohjen e 
ujit të ngrohtë për qëllime sanitare, brenda kufijve të përshkruar 
më poshtë. Për këtë qëllim, ai duhet lidhur në furnizimin me 
ujë të shtëpisë dhe në furnizimin me energji elektrike (shihni 
kapitullin "6. INSTALIMI DHE LIDHJET").
5.4.1  Diapazoni i temperaturave

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� �� �� �� �� ��

����

����

�

�

����

����

����

fig. 7- Grafiku

A = Temperatura e ajrit në hyrje (°C)
B = Temperatura e ujit të ngrohtë (°C)

 = Diapazoni i funksionimit për pompën e nxehtësisë (HP)
 = Integrimi vetëm me rezistencën ngrohëse

5.4.2  Fortësia e ujit
Njësia nuk duhet vënë në përdorim me ujë me fortësi nën 12°F; 
megjithatë, në ujërat veçanërisht të fortë (mbi 25°F), këshillohet 
të përdoret një zbutës uji me kalibrimin e duhur dhe i monitoruar, 
rast në të cilin fortësia e mbetur nuk duhet të shkojë nën 15°F.

 Vini re!: Në fazën e projektimit dhe ndërtimit të sistemeve 
duhen respektuar rregulloret dhe aktet nënligjore të 
zbatueshme lokale. 
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5.5  Rregullat bazë të sigurisë
• Produkti duhet përdorur nga persona të rritur; 
• Mos e hapni ose mos e zbërtheni produktin ndërkohë që 

është i lidhur me energjinë elektrike; 
• Mos prekni produktit nëse jeni me këmbë zbathur ose me 

pjesë trupi të njoma ose të lagështa; 
• Mos derdhni ujë mbi produkt ose mos e spërkatni me ujë; 
• Mos u ngjitni, mos u ulni dhe/ose mos vendosni asnjë lloj 

objekti mbi produkt.

5.6  Informacion për gazin ftohës të përdorur 
Ky produkt përmban gaze të fluorinuara me efekt serrë që 
mbulohen nga Protokolli i Kiotos. Mos i çlironi këto gaze në 
atmosferë.
Lloji i gazit ftohës: HFC-R134a.

 Vini re!: Punimet e mirëmbajtjes dhe operacionet  
e asgjësimit duhen kryer vetëm nga staf i kualifikuar. 

6. INSTALIMI DHE LIDHJET

6.1  Përgatitja e vendit të instalimit 
Produkti duhet instaluar në vend të përshtatshëm, d.m.th. që 
lejon përdorimin normal dhe veprimet e përshtatjes, si dhe 
mirëmbajtjen rutinë dhe të jashtëzakonshme.
Për rrjedhojë, hapësira e nevojshme e operimit duhet përgatitur 
duke iu referuar dimensioneve të dhëna te fig. 8 dhe fig. 9.

������

fig. 8- Hapësirat minimale

������
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fig. 9- Hapësirat minimale

Dhoma gjithashtu duhet:
• Të jetë e pajisur me linja të përshtatshme furnizimi me ujë 

dhe energji elektrike; 
• Të organizohet paraprakisht për lidhjen e shkarkimit të ujit të 

kondensimit;
• Të organizohet paraprakisht me sistem kullimi të përshtatshëm 

të ujit në rast të dëmtimit të bojlerit apo të ndërhyrjes së 
valvulës së sigurisë ose të çarjes së tubave/lidhjeve; 

• Të pajisjet me sistemet e mundshme kufizuese në rast të 
rrjedhjes serioze të ujit; 

• Të ketë ndriçim të mjaftueshëm (kur kërkohet);
• Të mos ketë vëllim më të vogël se 20 m3;
• Të jetë e mbrojtur ndaj ngricave dhe të jetë e thatë.

 VINI RE! Për të shmangur përhapjen e dridhjeve 
mekanike, mos e instaloni pajisjen mbi dysheme 
me trarë druri (p.sh. në papafingo). 
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6.2  Sigurimi në dysheme
Për ta siguruar produktin në dysheme, mbërtheni pllakat 
e ofruara, siç tregohet në fig. 10.

fig. 10- Pllakat e mbërthimit

Pas kësaj, siguroni njësinë mbi dysheme me ndihmën e fluturave 
të përshtatshme që nuk ofrohen, siç tregohet në fig. 11.

fig. 11- Sigurimi në dysheme

6.3  Lidhjet e sistemit të ajrimit
Përveç hapësirave që tregohen te 6.1, pompa e nxehtësisë 
kërkon ventilim të mjaftueshëm të ajrit. 
Krijoni një kanal ajri të dedikuar, siç tregohet te fig. 12. 
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fig. 12- Shembull i lidhjes së daljes së ajrit

Është gjithashtu e rëndësishme që të sigurohet ventilimi i 
mjaftueshëm i dhomës ku gjendet njësia. Një zgjidhje alternative 
tregohet në figurën më poshtë (fig. 13): ajo parashikon një 
tubacion të dytë që thith ajrin nga jashtë, në vend që ta thithë 
ajrin direkt nga brenda dhomës.
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fig. 13– Shembull i lidhjes së daljes së ajrit 
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Montoni çdo kanal ajri, duke u siguruar që:
• Ai nuk ushtron peshë mbi pajisjen.
• Ai mundëson operacionet e mirëmbajtjes.
• Ai është mjaftueshëm i mbrojtur për të parandaluar hyrjen 

aksidentale të materialeve brenda në pajisje.
• Lidhja në ambientin jashtë duhet bërë me tuba të përshtatshëm 

që nuk marrin flakë.
• Gjatësia totale ekuivalente e tubave të shkarkimit jashtë plus 

të furnizimit, përfshirë edhe grilat, nuk duhet të kalojë 12 m.
Tabela jep të dhënat karakteristike të komponentëve komerciale 
të tubave të ajrimit në lidhje me qarkullimet nominale të ajrit dhe 
diametrat 160 mm.

Të dhënat Tub i drejtë i 
lëmuar

Bërryl i lëmuar 
90° Grila NJM

Lloji

Gjatësia 
efektive 1 \ \ m

Gjatësia 
ekuivalente 1 2 2 m

 Gjatë punës, pompa e nxehtësisë priret ta ulë temperaturën e 
dhomës nëse tubacioni i ajrit nuk shkon në ambientin jashtë.

 Në tubin e shkarkimit të ajrit jashtë duhet montuar një 
grilë mbrojtëse e përshtatshme, për të parandaluar futjen 
e objekteve të huaja brenda në pajisje. Për të garantuar 
performancë maksimale të produktit, grila duhet zgjedhur nga 
ato lloje me humbje të ulët të presionit.

 Për të shmangur formimin e ujit nga kondensimi: izoloni tubat 
e shkarkimit jashtë të ajrit dhe lidhjet e kanaleve të mbuluara të 
ajrit me një veshje termike hermetike ndaj avullit, me trashësi 
të përshtatshme.

 Montoni silenciatorë nëse gjykohet e nevojshme, për të 
parandaluar zhurmën për shkak të qarkullimit të ajrit. Pajisni 
tubat, daljet në mur dhe pikat e lidhjes në pompën e nxehtësisë 
me sisteme zbutëse të dridhjeve.

6.3.1  Instalimi i veçantë
Një nga veçoritë karakteristike të sistemeve të ngrohjes 
me pompë nxehtësie është se këto njësi e ulin ndjeshëm 
temperaturën e ajrit, në përgjithësi duke e nxjerrë jashtë 
shtëpisë. Gjithashtu, duke qenë më i ftohtë se ajri i ambientit, 
ajri i nxjerrë jashtë është plotësisht i tharë nga lagështia dhe për 
rrjedhojë rryma e ajrit mund të kthehet sërish brenda për ftohje 
gjatë verës të dhomave ose vendeve të veçanta. 
Instalimi parashikon ndarjen e tubit e nxjerrjes së ajrit, që është 
i pajisur me dy farfalla rregulluese ("A" dhe "B") për drejtimin 
e qarkullimit të ajrit në ambientin jashtë (fig. 15) ose brenda 
shtëpisë (fig. 14).
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fig. 14- Shembull i instalimit në periudhën e verës
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fig. 15- Shembull i instalimit në periudhën e dimrit

6.4  Sigurimi dhe lidhjet e kësaj pajisjeje
Produkti duhet instaluar mbi një dysheme të qëndrueshme dhe 
të drejtë, që nuk përballet me dridhje.
6.5  Lidhjet hidraulike 
Lidhni linjën e furnizimit me ujë të ftohtë dhe linjën e daljes në 
pikat e duhura të lidhjeve (fig. 16). 
Tabela në vijim paraqet karakteristikat e pikave të lidhjeve.

Ref. Funksioni Modeli 200 l / 260 l
1 Hyrja e ujit të ftohtë 1”G

2 * Dalja e serpentinës së 
panelit diellor 3/4”G

3 * Hyrja e serpentinës së 
panelit diellor 3/4”G

4 Riqarkullimi 3/4”G
5 Dalja e ujit të ngrohtë 1”G
6 Zbrazja e ujit të kondensimit 1/2”G

A *
Foleja për fishekun e panelit 
diellor dhe bulbin termik të 
stakimit

1/2”G

*: vetëm për modelet EKHHE200PCV37 dhe EKHHE260PCV37.
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fig. 16

Figura në vijim (fig. 17) ilustron një shembull të lidhjeve 
hidraulike.

IN

OUT

fig. 17- Shembull i sistemit të ujit

Legjenda (fig. 17)

 1 Tubi i hyrjes së ujit 
 4 Hyrja e ujit të riqarkullimit
 5 Tubi i daljes së ujit të 

nxehtë 
 9 Skaji i kontrollueshëm 

i tubit të shkarkimit 
 10 Matësi i presionit 
 11 Valvula e bllokimit 
 12 Rregullatori i presionit 

 13 Valvula e sigurisë 
 14 Ena e zgjerimit 
 15 Rubineti i zbrazjes 
 16 Pompa e riqarkullimit 
 17 Valvula e kontrollit me 

sustë 
 18 Pajisja përzierëse me 

termostat automatik 

Ndarja e 
brendshme

Zbutësi "A" 
i hapur

Zbutësi "B" 
i mbyllur
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6.5.1  Lidhja e zbrazjes së ujit të kondensimit
Uji i kondensuar i krijuar gjatë punës së pompës së nxehtësisë 
rrjedh përmes një tubi kullimi të veçantë (1/2"G) që kalon brenda 
kasës izoluese dhe del jashtë në anë të pajisjes.
Ai duhet lidhur me një kanal nëpërmjet një sifoni, në mënyrë që 
uji i kondensuar të rrjedhë rregullisht (fig. 18).

��
�

�

fig. 18- Shembuj të lidhjes së kullimit të ujit të kondensimit nëpërmjet 
një sifoni

6.6  Integrimi me sistemin termik të paneleve diellore 
system (vetëm për modelet EKHHE200PCV37 dhe 
EKHHE260PCV37)
Figura e mëposhtme (fig. 19) tregon sesi lidhet pajisja në 
një sistem termik panelesh diellore që komandohet nga një 
kontrollor elektronik i dedikuar (nuk ofrohet) që ka një dalje të 
tipit "kontakt pa tension" që lidhet në hyrjen DIG.1 të pajisjes 
(shih "6.7.1 Lidhjet në distancë").

Për ta përdorur pajisjen në këtë konfigurim nevojitet që të 
caktohet parametri P16 = 1 (shih paragrafin 8.1).

��

�

�

�

�

��
��

��

���

��

�

��

��

�

��
�
�

��

��

�

��

��

fig. 19

Figurat në vijim (fig. 20 dhe fig. 21) tregojnë sesi lidhet pajisja 
në një sistem termik panelesh diellore që komandohet direkt 
nga vetë ky i fundit, pa ndihmën e një kontrollori elektronik të 
dedikuar.
Në konfigurimin e fig. 20, në rastin e një temperature të lartë të 
kolektorit të panelit diellor aktivizohet një valvul shkarkimi (nuk 
ofrohet) për të zbrazur në një depozitë ruajtjeje DHW (depozitë 
zbutëse) ujin e nxehtë që përmban pajisja.
Megjithatë, në konfigurimin e fig. 21, në këtë gjendje mbyllësi 
i kolektorit të panelit diellor është i mbyllur.
Në të dyja rastet kjo ndodh për të mundësuar ftohjen e kolektorit 
të panelit.

DALJE

HYRJE
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Për ta përdorur pajisjen në të dyja këto konfigurime nevojitet që 
të caktohen parametri P12 = 2 dhe P16 = 2 (shih paragrafin 8.1).
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fig. 20
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fig. 21

Legjenda (fig. 19, fig. 20 dhe fig. 21)
 1 Hyrja e ujit të ftohtë
 2 Dalja e serpentinës së 

panelit diellor
 3 Hyrja e serpentinës së 

panelit diellor
 4 Riqarkullimi
 5 Dalja e ujit të ngrohtë
 8 Serpentina termike e 

panelit diellor
 10 Valvula e shkarkimit
 16 Pompa riqarkulluese 
  (tipi Ndezje/Fikje)
 17 Valvula e kontrollit
 18 Pajisja përzierëse me 

termostat automatik
 19 Kolektori i panelit diellor

 20 Fisheku i kolektorit të panelit 
diellor (PT1000 nuk ofrohet*)

 21 Mbyllësi i kolektorit të 
panelit diellor

 22 Zbutësi i DHW
 23 Fisheku i serpentinës së 

panelit diellor (nuk ofrohet)
 24 Pompa e nxehtësisë
 25 Pompa e panelit diellor 

(tipi Ndezje/Fikje)
 26 Ndërprerësi termik (ofruar) 

për pompën e panelit diellor
 A Foleja për fishekun 

e panelit diellor dhe 
ndërprerësin termik

* Ne këshillojmë që të përdoret fisheku i kolektorit të panelit 
diellor PT1000 (disponohet në listën e aksesorëve të prodhuesit)
6.7  Lidhjet elektrike 
Përpara lidhjes së pajisjes në rrjetin elektrik AC duhet kryer 
një kontroll i sistemit elektrik për të verifikuar përputhshmërinë 
me rregulloret në fuqi dhe për t'u siguruar që sistemi elektrik 
mund t'i përballojë në mënyrë të përshtatshme vlerat maksimale 
të fuqisë së ngrohësit të ujit (shihni paragrafin 4.2 për 
karakteristikat teknike), në drejtim të madhësisë së kabllove dhe 
të përputhshmërisë së tyre me rregulloret në fuqi. 
Pajisja ofrohet me një kordon elektrik me spinë Schuko (fig. 23) 
dhe për lidhjen në rrjetin elektrik AC nevojitet: 
• një prizë muri Schuko me tokëzim dhe mbrojtje të ndarë (fig. 22);
• një çelës automat shumëpolësh 16 A me hapje kontakti të 

paktën 3 mm;
• një çelës automat diferencial 30 mA.
Ndalohet përdorimi i prizave të shumëfishta, i kabllove zgjatuese 
dhe i përshtatësve.
Ndalohet përdorimi i tubacioneve të ujit, i sistemeve të ngrohjes 
dhe gazit për tokëzimin e pajisjes.
Përpara vënies në punë të pajisjes, sigurohuni që tensioni 
i rrjetit elektrik përputhet me vlerën e treguar në etiketën e 
parametrave të pajisjes.
Prodhuesi i pajisjes nuk mban asnjë përgjegjësi për ndonjë 
dëmtim të shkaktuar nga mostokëzimi i sistemit apo për shkak 
të anomalive në furnizimin me energji elektrike.

fig. 22 - Priza Schuko fig. 23 - Spina e njësisë

DALJE

HYRJE

DALJE

HYRJE
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6.7.1  Lidhjet në distancë
Pajisja është projektuar që të lidhet me sisteme të tjera energjie 
në distancë ose matës energjie (termike diellore, fotovoltaike, 
jashtë pikut) 

HYRJET
• Dixhitale 1 (DIG1). Hyrje dixhitale për sistemin termik të 

paneleve diellore (vetëm për modelet PCV3). Në rastin e një 
sistemi termik paneli diellor me njësi komandimi të dedikuar, kjo 
e fundit mund të lidhet me pajisjen për të çaktivizuar pompën 
e nxehtësisë kur ka prodhim energjie nga burimi diellor. Duke 
pasur një kontakt pa tension që mbyllet kur sistemi i panelit 
diellor është aktiv, ajo mund të lidhet në dy fijet e bardhë dhe 
kafe të kabllos me 6 fije të ofruar me pajisjen.
Caktoni parametrin P16 = 1 për ta aktivizuar shtesën me 
sistemin termik të panelit diellor.

• Dixhitale 2 (DIG2). Hyrje dixhitale për sistem fotovoltaik. Në 
rast të një sistemi fotovoltaik të lidhur me pajisjen, ai mund të 
përdoret për të tërhequr energji në formën e ujit të nxehtë në 
kohët e mbiprodhimit. Nëse ka një kontakt pa tension, p.sh. 
nga inverteri, që mbyllet kur ka mbiprodhim të energjisë, ai 
mund të lidhet në dy fijet jeshile dhe e verdhë të kabllos me 
6 fije të ofruar me pajisjen.
Caktoni parametrin P23 = 1 për ta aktivizuar shtesën me 
sistemin fotovoltaik.

• Dixhitale 3 (DIG3). Hyrje për jashtë pikut. Ky funksion i 
disponueshëm vetëm në disa shtete lejon pajisjen të aktivizohet 
vetëm kur ka një sinjal që vjen nga jashtë me tarifë preferenciale. 
Nëse kontaktori elektrik ka një kontakt pa tension që mbyllet kur 
disponohet tarifa preferenciale, ai mund të lidhet në dy fijet gri 
dhe rozë të kabllos me 6 fije të ofruar me pajisjen.
Caktoni parametrin P24 = 1 për të aktivizuar opsionin jashtë 
pikut në regjimin EKONOMIK ose P24 = 2 për ta vendosur 
opsionin jashtë pikut në regjimin AUTOMATIK.

• Hyrje dixhitale (LPSW) për çelësin e qarkullimit të pompës 
qarkulluese (nuk ofrohet) të sistemit termik të panelit diellor/
ujit të ngrohtë sanitar

• Hyrje analoge (PT1000) për fishekun e kolektorit të panelit 
diellor.

DALJET
230 Vac - Dalje rele 16 A me kontakt N.O. për pompën 
qarkulluese (lloji NDEZJE/FIKJE) të sistemit termik të panelit 
diellor/riqarkullimit të ujit të ngrohtë sanitar.

230 Vac - Dalje rele 5 A me kontakt N.O. për mbyllësin e 
kolektorit /valvulën e shkarkimit të panelit diellor.
Vetëm për modelet PCV3

 Shënim: Për më shumë informacion mbi lidhjet në distancë 
dhe konfigurimet e pajisjes me këto sisteme, shihni paragrafin 
"7.5 REGJIMI I PUNËS" dhe "8.1.1 Lista e parametrave të 
pajisjes".

6.7.1.1 Lidhja në distancë
Për lidhjen në hyrjet dixhitale, pajisja është e kompletuar me një 
kabllo shtesë me 6 fije të lidhur më parë në qarkun e stampuar/
PCBA të ndërfaqes së përdoruesit (që ndodhet brenda pajisjes). 
Lidhjet në distancë në sistemet e ndryshme të energjisë janë 
përgjegjësi e instaluesit të kualifikuar (kutitë e lidhjes, terminalet 
dhe kabllot e lidhjeve).
Figurat në vijim tregojnë një shembull të lidhjes në distancë (fig. 24 
dhe fig. 25), e cila nuk duhet të jetë më e gjatë se 3 m.

fig. 24- Shembull i lidhjes në distancë
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fig. 25
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Për të arritur kabllon me 6-fije të lidhjes në distancë, hiqni 
kapakun e sipërm të bojlerit dhe shtrijeni kabllon për jashtë, që 

në atë moment ndodhet brenda njësisë, duke e kaluar përmes 
gominës speciale për kabllon të instaluar në kapakun e pasmë.

6.8  Skema e instalimit elektrik

Filtri EMC

Serpentina 
e gazit të 
nxehtë

Motori 
i ventilatorit 
EC

Ngrohësi 
elektrik

Ndër. përd. 
Qarku

Qarku Wi-Fi

F.C.T. 
Lidhja

HPSW

Kompresori

Furnizimi 
me energji

Depozita e ujit

Veshja e depozitës

Motori 
i ventilatorit

Kompresori

Pompë e panelit 
diellor / ujit të 
ngrohtë

Termostati 
i sigurisë

QARKU KRYESOR

Pompë e 
panelit diellor / 
ujit të ngrohtë

Valv. e shkark. 
paneli diellor

Ura 1

Fisheku i kolektorit 
të panelit diellor

Ndërprerësi termik 
             i panelit diellor

fig. 26- Skema e qarkut të pajisjes

Përshkrimi i lidhjeve të disponueshme në pllakën e qarkut elektrik

CN1 Fishekët NTC të temperaturës së ajrit, shkrirjes 
dhe ujit

CN2 Nuk përdoret

CN3 Fisheku për menaxhimin termik të panelit diellor 
- Vetëm për modelet PCV3

CN4 Nuk përdoret

CN5 Hyrjet dixhitale për panelin diellor, fotovoltaik, 
jashtë pikut

CN6 Çelësi i presionit të lartë

CN7 Çelësi i qarkullimit i pompës qarkulluese (nuk ofrohet) 
i sistemit termik të panelit diellor/ujit të ngrohtë sanitar

CN8 Kontrolli PWM i ventilatorit elektronik (EC)
CN9+CN12 Nuk përdoret
CN10 Furnizimi me energji EC, AC i ventilatorit

CN11
Pompa qarkulluese (lloji NDEZJE/FIKJE) e sistemit 
termik të panelit diellor/ujit të ngrohtë sanitar, 
valvula e shkarkimit ose mbyllësi i kolektorit të 
panelit diellor - Vetëm për modelet PCV3

CN13 Furnizimi me energji i valvulës së gazit të nxehtë 
të shkrirjes

CN14 Nuk përdoret
CN15 Furnizimi me energji i kompresorit
CN16 Furnizimi me energji i rezistencë ngrohëse
CN17 Nuk përdoret

CN18 Furnizimi me energji nga rrjeti 230 V - 1 Fazor - 
50 Hz

CN19 Lidhjet e tokëzimit

CN20 Furnizimi me energji 230 Vac për konverterin 
e anodës së rrymës së aplikuar

CN21 Lidhja me inspektimin/testimin e fundit të linjës
CN22 Lidhja me kartën WI-FI (nuk ofrohet)
CN23 Lidhja me ndërfaqen e përdoruesit
CN25 Nuk përdoret
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Për të lidhur në pajisje një çelës sigurie qarkullimi për sistemin termik 
të panelit diellor/qarkun e riqarkullimit të ujit të nxehtë, veproni si 
më poshtë (e rezervuar vetëm për stafin teknik të kualifikuar):

• Shkëputni energjinë elektrike në pajisje.
• Hiqni kapakun e sipërm të pajisjes dhe më pas kapakun e 

pllakës së qarkut të stampuar elektrik.
• Shkëputni "bashkuesin" (urën 1) nga konektori CN7 i qarkut 

elektrik, më pas priteni përcjellësin duke e formuar urën në 
mes dhe lidhni një terminal të përshtatshëm.

• Më pas lidhni një çelës qarkullimi të tipit normalisht mbyllur 
(N.C.) dhe lidhni çdo gjë në CN7.

• Montoni përsëri të gjitha pjesët plastike dhe sigurohuni që 
pajisja është instaluar saktë përpara se ta lidhni me energjinë 
elektrike.

Kur, ndryshe nga sa më lart, përdoret një çelës qarkullimi i tipit 
normalisht hapur (N.O.), nevojitet që të caktohen parametri P15 
= 1 (shih paragrafin 8.1).

���

Për të lidhur çelësin ndërprerës termik (të ofruar) për pompën 
qarkulluese të panelit diellor, veproni si më poshtë (e rezervuar 
vetëm për stafin teknik të kualifikuar):

• Shkëputni energjinë elektrike në pajisje;
• Futni bulbin plotësisht brenda në folenë e dedikuar në depo-

zitë ("A") dhe mbyllni guarnicionin e vrimës së kabllos;
• Çmbështillni tubin kapilar mjaftueshëm aq sa nevojitet për 

ta vendosur çelësin ndërprerës termik brenda një kutie të 
përshtatshme të kapur në mur;

• Lidhni çelësin ndërprerës termik në seri me lidhjet e fazës 
("L") dhe nulit ("N") të ushqimit elektrik të pompës qarkullue-
se të panelit diellor, për shkëputje në të gjitha polet.

• Kontrolloni të gjitha lidhjet përpara ushqimit të pajisjes me 
energji elektrike. 

7. PËRSHKRIMI I NDËRFAQES SË PËRDORUESIT DHE 
OPERIMI I PAJISJES

fig. 27

Përshkrimi Simboli
Butoni "Ndezje/Fikje" për ndezjen e pajisjes, vendosjen 
e produktit në gjendje gatishmërie, për zhbllokimin 
e butonave, për ruajtjen e ndryshimeve
Butoni "Cakto" për të modifikuar vlerat e parametrave, 
dhe për konfirmim;
Butoni "Rrit" për të rritur vlerën referencë të caktuar, 
parametrin ose fjalëkalimin
Butoni "Zvogëlo" për të zvogëluar vlerën referencë të 
caktuar, parametrin ose fjalëkalimin
Funksionimi i pompës së nxehtësisë (regjimi EKONOMIK)
Funksionimi i rezistencës së ngrohjes (regjimi ELEKTRIK)

Regjimi AUTOMATIK  + 
Regjimi PËRFORCUES/NDIHMËS (simbolet pulsojnë)  + 

Bllokimi i butonave aktiv

Shkrirje

Mbrojtja kundër ngrirjes

Cikli kundër legionellas

Regjimi "Pushime";

Funksionimi me fasha orare

Vendosja e orës (simboli pulson)
Lidhur me WI-FI
(nuk ofrohet për këto modele)
Regjimi "Fotovoltaik"
(kur simboli pulson, shtesa nuk është aktive)
Regjimi "Sistem termik paneli diellor"
(kur simboli pulson, shtesa nuk është aktive)
Defekt ose mbrojtja aktive
Regjimi "Jashtë pikut" (kur simboli pulson, pajisja 
qëndron në gatishmëri)

Ndërfaqja e përdoruesit e këtij modeli ngrohësi të ujit përbëhet 
nga katër butona kapacitivë dhe një ekran LED.
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Sapo ngrohësi i ujit lidhet me energjinë elektrike, dritat e të katër 
butonave ndizen dhe ikonat dhe segmentet e ekranit ndriçojnë 
njëkohësisht për 3 sekonda. 
Gjatë funksionimit normal të produktit, tre shifrat në ekran 
tregojnë temperaturën e ujit në °C, të matur me fishekun e 
sipërm të temperaturës së ujit nëse parametri P11 është caktuar 
te 1 ose me fishekun e poshtëm të temperaturës së ujit nëse 
parametri P11 = 0.
Gjatë modifikimit të vlerës së caktuar të regjimit të punës, 
temperatura referencë e caktuar shfaqet në ekran.
Ikonat tregojnë regjimin e zgjedhur të punës, praninë ose jo të 
alarmeve, statusin e lidhjes me Wi-Fi dhe informacione të tjera 
mbi statusin e produktit.
7.1  Ndezja dhe fikja e ngrohësit të ujit dhe zhbllokimi i 
butonave
Kur ngrohësi i ujit është aktualisht i lidhur me energjinë, ai 
mund të jetë "NDEZUR" dhe për rrjedhojë në një nga regjimet 
e disponueshme të punës (EKONOMIK, Automatik etj.) ose në 
regjimin e gatishmërisë.
Gjatë regjimit të gatishmërisë dritat e katër butonave kapacitivë 
janë të ndezura për shikueshmëri të lehtë, ikona Wi-Fi është 
e ndezur sipas statusit të lidhjes me një rrugëzues Wi-Fi të 
jashtëm (nuk ofrohet) dhe, në mungesë të alarmeve aktive ose 
të mbrojtjes aktive kundër ngrirjes, të gjitha ikonat e tjera dhe 
segmentet e të tria shifrave janë të fikura.

Ndezja
Kur ngrohësi i ujit është në regjimin e gatishmërisë dhe funksioni 
"bllokimi i butonave" aktiv (ikona e drynit poshtë majtas 
e ndezur), nevojitet që fillimisht të "zhbllokohen" butonat duke 
shtypur butonin Ndezje/Fikje për të paktën 3 sekonda (ikona 
e drynit fiket) dhe më pas të shtypet përsëri butoni Ndezje/Fikje 
për 3 sekonda, për të ndezur ngrohësin e ujit.

Fikja
Kur ngrohësi i ujit është ndezur dhe funksioni "bllokimi i butonave" 
aktiv, nevojitet që fillimisht të "zhbllokohen" butonat duke shtypur 
butonin Ndezje/Fikje për të paktën 3 sekonda dhe më pas të 
shtypet përsëri butoni Ndezje/Fikje për 3 sekonda, për ta fikur 
ngrohësin e ujit (duke e vendosur në regjimin e gatishmërisë).
Në secilën gjendje, 60 sekonda pas shtypjes së fundit të një prej 
katër butonave të ndërfaqes së përdoruesit, funksioni i bllokimit të 
butonave aktivizohet automatikisht për të parandaluar ndërhyrjen 
e mundshme në ngrohësin e ujit, për shembull, nga fëmijët e të 
tjerë. Në të njëjtën kohë, niveli i dritës së butonave dhe i dritës së 
ekranit ulet, për të zvogëluar konsumin e energjisë nga pajisja. 
Kur shtypet një nga katër butonat, drita e butonave dhe e ekranit 
rikthehet menjëherë në nivelin normal të saj për shikueshmëri 
më të mirë.

7.2  Vendosja e orës
Kur butonat janë të zhbllokuar, shtypni butonin  për 3 
sekonda për t'u futur te cilësimet e orës (simboli  pulson).
Vendosni orën me butonat "+" dhe "-", shtypni "  " për ta 
konfirmuar dhe më pas vendosni minutat.
Shtypni butonin  për ta konfirmuar dhe për të dalë.
7.3  Vendosja e fashave orare
Ora e pajisjes duhet të jetë e vendosur përpara aktivizimit të 
fashave orare.
Zgjidhni regjimin e punës që dëshironi dhe më pas vendosni 
fashat orare.
Fashat orare mund të aktivizohen vetëm në regjimet EKONOMIK 
- AUTOMATIK - PËRFORCUES - ELEKTRIK dhe VENTILIM.
Kur butonat janë të lirë, mbani shtypur njëkohësisht butonin  dhe 
"-" për 3 sekonda për të vendosur fashat orare (shfaqet simboli ). 
Vendosni orën e ndezjes me butonat "+" dhe "-", shtypni "  " 
për ta konfirmuar dhe më pas vendosni minutat e ndezjes.
Shtypni  për ta konfirmuar dhe për të shkuar te vendosja e 
orës së fikjes.
Shtypni  për ta konfirmuar dhe më pas, duke përdorur butonat 
"+" dhe "-", zgjidhni regjimin e punës që dëshironi për fashën orare 
(EKONOMIK, AUTOMATIK, PËRFORCUES, ELEKTRIK, VENTILIM).
Shtypni  ta konfirmuar dhe për të dalë.
Shënim: Pas përfundimit të fashës orare pajisja kalon në 
regjimin e gatishmërisë dhe qëndron në atë regjimin deri në 
përsëritjen e fashës orare ditën e nesërme

Për të çaktivizuar fashat orare: 
• vendosni kohët e ndezjes dhe të fikjes në mesnatë (00:00);
• shtypni  për ta konfirmuar;
• shtypni butonin  dhe butonin "-" së bashku për 3 sekonda 

(simboli  fiket).
 
7.4  Vendosja e vlerës së caktuar për ujin e nxehtë
Ekziston mundësia që në regjimet EKONOMIK, AUTOMATIK, 
PËRFORCUES dhe ELEKTRIK, vlera referencë e caktuar për 
ujin e nxehtë të përshtatet
Zgjidhni regjimin që dëshironi me butonin  , më pas përshtatni 
vlerën e caktuar me butonat "+" dhe "-".
Shtypni butonin  për ta konfirmuar dhe  për të dalë.

Mode Vlera e caktuar e ujit të nxehtë
Diapazoni E paracaktuar

EKONOMIK 43÷62°C 55°C
AUTOMATIK 43÷62°C 55°C
PËRFORCUES 43÷75°C* 55°C
ELEKTRIK 43÷75°C 55°C

* Në regjimin PËRFORCUES vlera maksimale e caktuar për pompën 
e nxehtësisë është 62°C. Për rrjedhojë, vendosja e një vlere më të 
lartë nënkupton se ajo vlen vetëm për rezistencën e ngrohjes.
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7.5  REGJIMI I PUNËS
Për këtë ngrohës uji disponohen regjimet e mëposhtme të punës:
- EKONOMIK;
- PËRFORCUES;
- ELEKTRIK;
- AJRIMI;
- PUSHIME;
- AUTOMATIK.
Pajisja është e vendosur në regjimin EKONOMIK; duke shtypur 
këtë buton  është e mundur të zgjidhet regjimi që dëshironi.

Në regjimet EKONOMIK, PËRFORCUES dhe AUTOMATIK, 
kur shtypet njëkohësisht butoni "+" dhe "-" për 3 sekonda, është 
e mundur të zgjidhet "regjimi i qetë" (për shembull gjatë natës), i 
cili zvogëlon zhurmën e pajisjes; në këtë gjendje, performanca në 
lidhje me normën e ujit të ngrohtë mund të jetë më e ulët. 
Për ta çaktivizuar këtë regjim, shtypni sërish butonat "+" dhe "-" 
për 3 sekonda.

7.5.1  EKONOMIK
Ekrani shfaq simbolin 

Në këtë regjim përdoret vetëm pompa e nxehtësisë brenda 
kufijve të funksionimit të produktit, për të siguruar kursimin 
maksimal të mundshëm në energji.
Pompa e nxehtësisë ndizet 5 minuta pas zgjedhjes së këtij 
regjimi pune ose nga fikja e fundit.
Në rastin e fikjes, brenda 5 minutave të para pompa e nxehtësisë 
qëndron ndezur gjithsesi, për të siguruar të paktën 5 minuta 
funksionim pa ndërprerje.

7.5.2  PËRFORCUES
Ekrani shfaq simbolet  +  duke pulsuar.

Ky regjim përdor pompën e nxehtësisë dhe rezistencën 
ngrohëse, brenda kufijve të funksionimit të produktit, për të 
siguruar ngrohje më të shpejtë.
Pompa e nxehtësisë ndizet 5 minuta pas zgjedhjes së këtij 
regjimi pune ose nga fikja e fundit.
Në rastin e fikjes, brenda 5 minutave të para pompa e nxehtësisë 
qëndron ndezur gjithsesi, për të siguruar të paktën 5 minuta 
funksionim pa ndërprerje.
Rezistenca ngrohëse ndizet menjëherë.

7.5.3  ELEKTRIK
Ekrani shfaq simbolin .

Në këtë regjim përdoret vetëm rezistenca ngrohëse, brenda 
kufijve të funksionimit të produktit, dhe ai është i dobishëm në 
rrethanat e temperaturave të ulëta të ajrit në hyrje.

7.5.4  AJRIMI
Ekrani shfaq mesazhin .

Në këtë regjim përdoret vetëm ventilatori elektronik brenda 
pajisjes dhe ai është i dobishëm për riqarkullimin e ajrit në 
dhomën e instalimit, nëse dëshirohet.
Në regjimin automatik shpejtësia e ventilatorit përshtatet në 
shpejtësinë minimale.

7.5.5  PUSHIME
Ekrani shfaq simbolin .

Ky regjim është i dobishëm kur jeni larg shtëpisë për një 
periudhë të kufizuar dhe për ta gjetur më pas pajisjen duke 
punuar automatikisht në regjimin automatik.
Duke përdorur butonat + dhe - është e mundur të caktohet 
numri i ditëve të mungesës, gjatë të cilave dëshironi që pajisja 
të qëndrojë në gatishmëri.
Shtypni  dhe më pas butonin e ndezjes/fikjes për ta 
konfirmuar.

7.5.6  AUTOMATIK
Ekrani shfaq simbolin  + .

Në këtë regjim përdoret pompa e nxehtësisë dhe, nëse nevojitet, 
edhe rezistenca ngrohëse, brenda kufijve të funksionimit të 
produktit, për të siguruar komfortin më të mirë të mundshëm.
Pompa e nxehtësisë ndizet 5 minuta pas zgjedhjes së këtij 
regjimi pune ose nga fikja e fundit.
Në rastin e fikjes, brenda 5 minutave të para pompa e nxehtësisë 
qëndron ndezur gjithsesi, për të siguruar të paktën 5 minuta 
funksionim pa ndërprerje.

7.6  VEÇORITË SHTESË

7.6.1  Regjimi Panel diellor +  ose + +  ose  + 
 (Vetëm për modelet PCV3)
Kur regjimi Panel diellor aktivizohet nga menyja e instaluesit, 
të disponueshme do të jenë vetëm regjimet EKONOMIK - 
AUTOMATIK - PUSHIME.
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Kur simboli  në ekran pulson, regjimi Panel diellor nuk 
po funksionon dhe njësia punon në regjimin e vendosur: 
EKONOMIK, AUTOMATIK ose PUSHIME.
Kur simboli  në ekran ndizet, energjia e prodhuar nga sistemi 
i panelit diellor përdoret për të nxehur ujin brenda depozitës, 
nëpërmjet serpentinës së panelit diellor.

7.6.2  Regjimi Fotovoltaik +  ose + +  ose  + 
Kur regjimi Fotovoltaik aktivizohet nga menyja e instaluesit, 
të disponueshme do të jenë vetëm regjimet EKONOMIK - 
AUTOMATIK - PUSHIME.
Kur simboli  në ekran pulson, regjimi Fotovoltaik nuk 
po funksionon dhe njësia punon në regjimin e vendosur: 
EKONOMIK, AUTOMATIK ose PUSHIME.
Kur simboli  në ekran ndizet, energjia e prodhuar nga sistemi 
fotovoltaik përdoret për të nxehur ujin brenda depozitës.
Me regjimin EKONOMIK të zgjedhur, pompa e nxehtësisë 
punon derisa të arrihet vlera e caktuar dhe rezistenca ngrohëse 
ndizet derisa të arrihet vlera e caktuar fotovoltaike e vendosur 
nga menyja e instaluesit.
Nga ana tjetër, me regjimin AUTOMATIK të zgjedhur, rezistenca 
ngrohëse mund të ndizet edhe përpara arritjes së vlerës së 
caktuar të këtij regjimi, nëse rrethanat e kërkojnë dika të tillë.

7.6.3  Regjimi Jashtë pikut  +  ose  +  + 
Kur regjimi Jashtë pikut nga menyja e instaluesit, të 
disponueshme do të jenë vetëm regjimet EKONOMIK - 
AUTOMATIK.
Kur simboli  në ekran pulson, regjimi Jashtë pikut nuk po 
funksionon dhe njësia qëndron në gatishmëri dhe pompa e 
nxehtësisë dhe rezistenca ngrohëse janë të fikura.
Nga ana tjetër, kur simboli  në ekran ndizet, njësia është 
duke punuar në regjimin EKONOMIK OSE AUTOMATIK.

7.6.4  Anti-Legionella 
Ekrani shfaq simbolin .

Çdo dy javë, në kohën e caktuar, kryhet një cikël i nxehjes 
së ujit nëpërmjet rezistencës ngrohëse brenda depozitës deri 
në temperaturën kundër legionellas dhe duke e mbajtur këtë 
temperaturë për periudhën e caktuar.
Nëse kur arrihet temperatura kundër legionellas cikli nuk është 
kryer i saktë brenda 10 orëve, ai ndalohet dhe ekzekutohet 
përsëri pas 2 javësh.
Nëse kërkesa për funksionin kundër legionellas ndodh në kohën 
që është zgjedhur regjimi PUSHIME, cikli kundër legionellas 
do të kryhet menjëherë kur të aktivizohet njësia pas ditëve të 
caktuara të mungesës.

Parametrat kundër legionellas Diapazoni E para-
caktuar

Vlera e caktuar e temperaturës kundër 
legionellas (P3) 50÷75°C 75°C

Kohëzgjatja e ciklit kundër legionellas (P4) 0÷90 min 30 min
Koha e aktivizimit të ciklit kundër 
legionellas (P29) 0÷23 h 23 h

7.6.5  Funksioni i shkrirjes
Ekrani shfaq simbolin .

Kjo pajisje ka një funksion të shkrirjes automatike të avulluesit, i 
cili aktivizohet kur kushtet e punës e kërkojnë gjatë funksionimit 
të pompës së nxehtësisë.
Shkrirja ndodh nëpërmjet injektimit të gazit të nxehtë brenda në 
avullues, duke bërë që ai të shkrijë shpejt.
Gjatë procesit të shkrirjes, rezistenca ngrohëse me të cilën 
është pajisur pajisja fiket, përveçse kur është caktuar ndryshe 
nëpërmjet menysë së instaluesit (parametri P6).
Kohëzgjatja maksimale e shkrirjes është 8 minuta.

7.6.6  Mbrojtja kundër ngrirjes 
Ekrani shfaq simbolin .

Kjo mbrojtje parandalon që temperatura e ujit brenda depozitës 
të arrijë vlera afër zeros.
Kur pajisja është në regjimin e gatishmërisë, nëse temperatura 
e ujit brenda depozitës është e barabartë me 5°C ose më e ulët 
(parametër që konfigurohet nga menyja e instaluesit), atëherë 
aktivizohet mbrojtja kundër ngrirjes, e cila ndez rezistencën 
ngrohëse derisa të arrihet temperatura 12°C (parametër që 
konfigurohet nga menyja e instaluesit).



Faqja 26 Manuali i përdorimit, instalimit dhe mirëmbajtjes

7.7  Defektet/mbrojtja
Kjo pajisje ka një sistem vetë-diagnostikimi që mbulon disa defekte të mundshme ose ofron mbrojtje ndaj kushteve jo të rregullta të 
punës nëpërmjet: diktimit, sinjalizimit dhe aktivizimit të një procedure emergjence deri në eliminimin e defektit.

Defekti/mbrojtja Kodi i gabimit Shfaqja në ekran

Defekt i fishekut të poshtëm të depozitës P01  + P01
Defekt i fishekut të sipërm të depozitës P02  + P02
Defekt i fishekut të shkrirjes P03  + P03
Defekt i fishekut të ajrit në hyrje P04  + P04
Defekt i fishekut në hyrje të avulluesit P05  + P05
Defekt i fishekut në dalje të avulluesit P06  + P06
Defekt i fishekut të qarkullimit të kompresorit P07  + P07
Defekt i fishekut të kolektorit të panelit diellor P08  + P08
Mbrojtje ndaj presionit të lartë E01  + E01
Alarm i qarkut të panelit diellor/riqarkullimit E02  + E02
Alarm i temperaturës së papërshtatshme për operimin e pompës së nxehtësisë
(Kur alarmi është aktiv, uji ngrohet vetëm nga rezistenca ngrohëse) PA  +PA

Nuk ka komunikim (me alarmin aktiv, pajisja nuk punon) E08  + E08
Defekt i ventilatorit elektronik E03  + E03

Në rast se shfaqet një nga defektet e mësipërme, nevojitet që të kontaktoni me shërbimin e asistencës teknike të prodhuesit, 
duke i treguar kodin e gabimit që shfaqet në ekran.
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8. VËNIA NË PËRDORIM

VINI RE!: Verifikoni nëse pajisja është lidhur me 
telin e tokëzimit. 

VINI RE!: Verifikoni nëse tensioni i linjës 
përputhet me atë që tregohet në etiketën e tipit 
të pajisjes. 

KUJDES: Pajisja mund të ndizet vetëm pasi të 
jetë mbushur me ujë. 

Për vënien në përdorim veproni sipas udhëzimeve më poshtë:
• Pasi pajisja është instaluar dhe janë kryer të gjitha lidhjet 

(të sistemit të ajrimit, hidraulike, elektrike etj.), pajisja duhet 
mbushur me ujë nga rrjeti i furnizimit me ujë i shtëpisë. Për ta 
mbushur pajisjen me ujë duhet hapur saraçineska kryesore 
e rrjetit të furnizimit të shtëpisë dhe rubineti më i afërt i ujit 
të nxehtë, duke u siguruar ndërkohë që i gjithë ajri brenda 
depozitës të dalë jashtë gradualisht.

• Mos e tejkaloni presionin maksimal të lejuar që jepet në 
seksionin "Të dhënat e përgjithshme teknike".

• Kontrolloni pajisjet e sigurisë të qarkut të ujit.
• Futni spinën e pajisjes në prizën elektrike.
• Kur futet spina, bojleri është në regjimin e gatishmërisë, 

ekrani qëndron i fikur dhe ndizet drita e butonit të energjisë.
• Shtypni butonin Ndezje/Fikje dhe njësia aktivizohet në 

regjimin "EKONOMIK" (cilësimi nga fabrika).
Në rastin e një ndërprerje të papritur të energjisë elektrike, 
pajisja do ta rifillojë punën në regjimin që ndodhej përpara 
ndërprerjes së energjisë.
8.1  Kërkimi, modifikimi i parametrave të punës
Kjo pajisje ka dy meny të veçanta, përkatësisht për konsultimin 
me parametrat e punës dhe për modifikimin e tyre (shihni "8.1.1 
Lista e parametrave të pajisjes").
Kur pajisja është duke punuar, parametrat mund të shihen lirisht 
në çdo kohë duke zhbllokuar butonat (shihni "7.1 Ndezja dhe fikja 
e ngrohësit të ujit dhe zhbllokimi i butonave") dhe duke mbajtur 
njëkohësisht shtypur butonat "  " dhe "+" për 3 sekonda. Në 
ekran shfaqet etiketa e parametrit të parë me shkronjën "A". 
Kur shtypet butoni "+" shfaqet vlera e këtij parametri dhe kur 
ky buton shtypet përsëri shfaqet etiketa e parametrit të dytë "B" 
exkështu me radhë.
Në të gjithë listën e parametrave mund të lundrohet përpara/
prapa me anë të butonave "+" dhe "-".
Shtypni butonin "Ndezje/Fikje" për të dalë.
Modifikimi i një apo më shumë parametrave të punës mund të 
kryhet vetëm kur pajisja është në regjimin e gatishmërisë dhe 
kjo gjë kërkon futjen e një fjalëkalimi.

SHËNIM!: "Përdorimi i fjalëkalimit është i rezervuar vetëm 
për stafin teknik; çdo pasojë si rezultat i vendosjes së 
pasaktë të parametrave është përgjegjësi vetëm e klientit. 
Për rrjedhojë, çdo kërkesë e bërë nga klienti për ndërhyrje 
nga një qendër e autorizuar e asistencës teknike DAIKIN 
gjatë periudhës standarde të garancisë për problemet 
me produktin për shkak të cilësimeve të pasakta të 
parametrave të mbrojtur me fjalëkalim, nuk mbulohet nga 
garancia standarde.". 

Kur butonat janë të zhbllokuar, vetëm në regjimin 
e gatishmërisë, mbani shtypur njëkohësisht butonat "  " 
dhe "+" për 3 sekonda për të hyrë në menynë e modifikimit të 
parametrave të pajisjes (të mbrojtur me fjalëkalim: 35). Ekrani 
shfaq dy shifrat "00". Shtypni butonin "  ". Shifra "0" në të 
majtë pulson dhe me "+" dhe "-" zgjidhni numrin e parë që duhet 
futur (3) dhe pastaj shtypni "  " për ta konfirmuar. Veproni në 
të njëjtën mënyrë edhe për shifrën e dytë (5).
Nëse fjalëkalimi është i saktë, shfaqet parametri P1. Kur shtypet 
butoni "+" shfaqet vlera e paracaktuar e këtij parametri, e cila 
mund të ndryshohet duke shtypur   , dhe duke përdorur 
butonat "+" dhe "-" ekziston mundësia që të ndryshohet vlera 
brenda diapazonit të lejuar për këtë parametër. Më pas shtypni  

  për ta konfirmuar dhe butonin "+" për të vazhduar me 
parametrat e tjerë. 
Pas modifikimit të parametrave që dëshironi, shtypni butonin 
e ndezjes/fikjes për të ruajtur ndryshimet dhe për të dalë nga 
menyja.
Pas kësaj pajisja kthehet në regjimin e gatishmërisë.
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8.1.1  Lista e parametrave të pajisjes
Parametri Përshkrimi Diapazoni E paracaktuar Shënime

A Fisheku i poshtëm i temperaturës së ujit -30÷99°C Vlera e matur Nuk modifikohet
B Fisheku i sipërm i temperaturës së ujit -30÷99°C Vlera e matur Nuk modifikohet
C Fisheku i temperaturës së shkrirjes -30÷99°C Vlera e matur Nuk modifikohet
D Fisheku i temperaturës së ajrit të furnizimit -30÷99°C Vlera e matur Nuk modifikohet

E Fisheku i temperaturës së gazit në hyrje të 
avulluesit -30÷99°C Vlera e matur / "0°C" nëse P33 = 0 Nuk modifikohet (1)

F Fisheku i temperaturës së gazit në dalje të 
avulluesit -30÷99°C Vlera e matur / "0°C" nëse P33 = 0 Nuk modifikohet (1)

G Fisheku i temperaturës së gazit të shkarkimit të 
kompresorit 0÷125°C Vlera e matur / "0°C" nëse P33 = 0 Nuk modifikohet (1)

H Fisheku i temperaturës së kolektorit të panelit 
diellor (PT1000) 0÷150°C Vlera e matur / "0°C" nëse P16 = 2 Nuk modifikohet (2)

I Hapi i hapjes EEV 30÷500 Vlera e matur / vlera e P40 nëse 
P39 = 1 Nuk modifikohet (1)

J Versioni i firmuerit i pllakës së qarkut elektrik 0÷99 Vlera aktuale Nuk modifikohet
L Versioni i firmuerit i ndërfaqes së përdoruesit 0÷99 Vlera aktuale Nuk modifikohet

P1 Histerezia në fishekun e poshtëm të ujit për 
pompën e nxehtësisë në punë 2÷15°C 7°C Modifikohet

P2 Vonesa e ndezjes së ngrohësit elektrik 0÷90 min 6 min Funksion i 
përjashtuar

P3 Temperatura e vlerës së caktuar kundër 
legionellas 50°C÷75°C 75°C Modifikohet

P4 Kohëzgjatja e ciklit kundër legionellas 0÷90 min 30 min Modifikohet

P5 Regjimi i shkrirjes 0 = ndalim i kompresorit
1 = gaz i nxehtë 1 Modifikohet

P6 Përdorimi i ngrohësit elektrik gjatë shkrirjes 0 = Fikur 
1 = Ndezur 0 Modifikohet

P7 Vonesa midis dy cikleve të njëpasnjëshme të 
shkrirjes 30÷90 min 60 min Modifikohet

P8 Pragu i temperaturës për nisjen e shkrirjes -30÷0°C -5°C Modifikohet
P9 Pragu i temperaturës për ndalimin e shkrirjes 2÷30°C 3°C Modifikohet

P10 Kohëzgjatja maksimale e shkrirjes 3 min÷12 min 10 min Modifikohet

P11 Vlera e fishekut të temperaturës së ujit të 
treguar në ekran

0 = fisheku i poshtëm
1 = fisheku i sipërm 1 Modifikohet

P12 Regjimi i përdorimit të pompës së jashtme
0 = gjithmonë Fikur
1 = riqarkullim i ujit të ngrohtë
2 = sistem termik paneli diellor

1 Modifikohet

P13 Regjimi i funksionimit i pompës së riqarkullimit 
të ujit të ngrohtë

0 = me pompë nxehtësie
1 = gjithmonë Ndezur 0 Modifikohet

P14
Tipi i ventilatorit të avulluesit (EC; AC; AC 
me dy shpejtësi; EC me kontroll dinamik të 
shpejtësisë)

0 = EC
1 = AC
2 = AC me dy shpejtësi
3 = EC me kontroll dinamik të 
shpejtësisë

3 Modifikohet

P15

Tipi i çelësit të sigurisë së qarkullimit për 
qarkun e qarkullimit të ujit të ngrohtë / ujit nga 
paneli diellor, çelësi i zgjedhjes së presionit të 
ulët

0 = NC - normalisht mbyllur
1 = NO - normalisht hapur
2 = çelësi i zgjedhjes së presionit 
të ulët

0 Modifikohet

P16 Integrimi i regjimit Panel diellor

0 = përherë i çaktivizuar
1 = duke punuar me DIG1
2 = komandim direkt nga sistemi 
termik i panelit diellor

0 Modifikohet (2)
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Parametri Përshkrimi Diapazoni E paracaktuar Shënime

P17 Vonesa e nisjes së pompës së nxehtësisë pas 
hapjes së DIG1 10÷60min 20 min Modifikohet (2)

P18

Vlera e temperaturës e fishekut të poshtëm 
të ujit për të ndaluar pompën e nxehtësisë në 
integrimin e regjimit Panel diellor = 1 (duke 
punuar me DIG1)

20÷60°C 40°C Modifikohet (2)

P19

Histerezia në fishekun e poshtëm të ujit për 
të nisur pompën e nxehtësisë në integrimin e 
regjimit Panel diellor = 2 (komandim direkt nga 
sistemi termik i panelit diellor)

5÷20°C 10°C Modifikohet (2)

P20

Pragu i temperaturës për veprimin e valvulës 
së shkarkimit të panelit diellor / mbyllësin e 
kolektorit të panelit diellor në integrimin e 
regjimit Panel diellor = 2 (komandim direkt nga 
sistemi termik i panelit diellor)

100÷150°C 140°C Modifikohet (2)

P21
Vlera e temperaturës e fishekut të poshtëm 
të ujit për të ndaluar pompën e nxehtësisë në 
integrimin e regjimit Fotovoltaik

30÷70°C 62°C Modifikohet

P22
Vlera e temperaturës e fishekut të sipërm 
të ujit për të ndaluar ngrohësin elektrik në 
integrimin e regjimit Fotovoltaik

30÷80°C 75°C Modifikohet

P23 Integrimi i regjimit Fotovoltaik 0 = përherë i çaktivizuar
1 = aktivizuar 0 Modifikohet

P24 Regjimi i punës Jashtë pikut
0 = përherë i çaktivizuar
1 = aktivizuar me EKONOMIK
2 = aktivizuar me AUTOMATIK

0 Modifikohet

P25 Vlera e balancimit në fishekun e sipërm të 
temperaturës së ujit -25÷25°C 2°C Modifikohet

P26 Vlera e balancimit në fishekun e poshtëm të 
temperaturës së ujit -25÷25°C 2°C Modifikohet

P27 Vlera e balancimit në fishekun e temperaturës 
së hyrjes së ajrit -25÷25°C 0°C Modifikohet

P28 Vlera e balancimit në fishekun e temperaturës 
së shkrirjes -25÷25°C 0°C Modifikohet

P29 Koha e nisjes së ciklit kundër legionellas 0÷23 orë 23 orë Modifikohet

P30 Histerezia në fishekun e sipërm të ujit për 
ngrohësin elektrik në punë 2÷20°C 7°C Modifikohet

P31
Periudha e punës e pompës së nxehtësisë në 
regjimin AUTOMATIK për llogaritjen e normës 
së ngrohjes

10÷80 min 30 min Modifikohet

P32 Pragu i temperaturës për përdorimin e 
ngrohësit elektrik në regjimin AUTOMATIK 0÷20°C 4°C Modifikohet

P33 Komandimi i valvulës elektronike të zgjerimit 
(EEV)

0 = përherë i çaktivizuar
1 = aktivizuar 1 Modifikohet (1)

P34 Periudha e llogaritjes së super ngrohjes për 
regjimin e komandimit automatik të EEV 20÷90 s 30 s Modifikohet (1)

P35 Vlera e caktuar e super ngrohjes për regjimin e 
komandimit automatik të EEV -8÷15°C 4°C Modifikohet (1)

P36 Vlera e caktuar e largimit të super ngrohjes për 
regjimin e komandimit automatik të EEV 60÷110°C 88°C Modifikohet (1)

P37 Hapja e shkallëzuar e EEV gjatë regjimit të 
shkrirjes (x10) 5÷50 15 Modifikohet (1)
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Parametri Përshkrimi Diapazoni E paracaktuar Shënime

P38 Hapja minimale e shkallëzuar e EEV me 
regjimin e komandimit automatik (x10) 3~45 9 Modifikohet (1)

P39 Regjimi i komandimit i EEV 0= automatik
1 = manual 0 Modifikohet (1)

P40

Hapja fillestare e shkallëzuar e EEV me 
regjimin e komandimit automatik / Hapja e 
shkallëzuar e EEV me regjimin e komandimit 
manual (x10)

5÷50 25 Modifikohet (1)

P41 Pragu i temperaturës AKP1 për rritjen KP1 të 
EEV -10÷10°C -1 Modifikohet (1)

P42 Pragu i temperaturës AKP2 për rritjen KP2 të 
EEV -10÷10°C 0 Modifikohet (1)

P43 Pragu i temperaturës AKP3 për rritjen KP3 të 
EEV -10÷10°C 0 Modifikohet (1)

P44 Rritja KP1 e EEV -10÷10 2 Modifikohet (1)
P45 Rritja KP2 e EEV -10÷10 2 Modifikohet (1)
P46 Rritja KP3 e EEV -10÷10 1 Modifikohet (1)

P47 Temperatura maksimale e lejuar në hyrje për 
pompën e nxehtësisë në punë 38÷43°C 43°C Modifikohet

P48 Temperatura minimale e lejuar në hyrje për 
pompën e nxehtësisë në punë -10÷10°C -7°C Modifikohet

P49
Pragu i temperaturës në hyrje për avulluesin 
EC ose AC me ventilator me dy shpejtësi, 
cilësimi i shpejtësisë

10÷40°C 25°C Modifikohet

P50 Vlera e caktuar e poshtme e temperaturës së 
ujit për antifrizën 0÷15°C 12°C Modifikohet

P51 Vlera e caktuar e shpejtësisë së lartë të 
ventilatorit të avulluesit EC 60÷100% 90% Modifikohet

P52 Vlera e caktuar e shpejtësisë së ulët të 
ventilatorit të avulluesit EC 10÷60% 50% Modifikohet

P53 Vlera e caktuar e shpejtësisë së shkrirjes e 
ventilatorit të avulluesit EC 0÷100% 50% Modifikohet

P54 Koha e anashkalimit të çelësit të presionit të 
ulët 1÷240 min 1 Modifikohet

P55 Banda 1 e rregullimit proporcional të 
temperaturës së avulluesit 1÷20°C 4°C Modifikohet

P56 Temperatura diferenciale me aktivizimin e 
shpejtësisë maksimale P57÷20°C 2°C Modifikohet

P57 Temperatura diferenciale me çaktivizimin e 
shpejtësisë maksimale 1°C÷P56 1°C Modifikohet

P58 Përdorimi i ventilatorit të avulluesit me 
kompresorin fikur

0 = Fikur 
1 = Ndezur me kontroll manual të 
shpejtësisë
2 = Ndezur me kontroll automatik të 
shpejtësisë

0 Modifikohet

P59 Shpejtësia e ventilatorit të avulluesit (EC) me 
kompresorin fikur 0÷100% 40% Modifikohet

P60 Diferenca e temperaturës 1 e avulluesit të ajrit 
për llogaritjen e vlerës së caktuar 1÷25°C 4°C Modifikohet

P61 Diferenca e temperaturës 2 e avulluesit të ajrit 
për llogaritjen e vlerës së caktuar 1÷25°C 2°C Modifikohet

P62 Diferenca e temperaturës 3 e avulluesit të ajrit 
për llogaritjen e vlerës së caktuar 1÷25°C 6°C Modifikohet
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Parametri Përshkrimi Diapazoni E paracaktuar Shënime

P63 Diferenca e temperaturës 4 e avulluesit të ajrit 
për llogaritjen e vlerës së caktuar 1÷25°C 3°C Modifikohet

P64 Diferenca e temperaturës 5 e avulluesit të ajrit 
për llogaritjen e vlerës së caktuar 1÷25°C 10°C Modifikohet

P65 Diferenca e temperaturës 6 e avulluesit të ajrit 
për llogaritjen e vlerës së caktuar 1÷25°C 18°C Modifikohet

P66 Banda 2 e rregullimit proporcional të 
temperaturës së avulluesit 1÷20°C 2°C Modifikohet

P67 Banda 3 e rregullimit proporcional të 
temperaturës së avulluesit 1÷20°C 9°C Modifikohet

P68 Banda 4 e rregullimit proporcional të 
temperaturës së avulluesit 1÷20°C 5°C Modifikohet

P69 Banda 5 e rregullimit proporcional të 
temperaturës së avulluesit 1÷20°C 10°C Modifikohet

P70 Banda 6 e rregullimit proporcional të 
temperaturës së avulluesit 1÷20°C 5°C Modifikohet

P71 Ulja e shpejtësisë së ventilatorit të avulluesit 
EC për regjimin e qetë 0÷40% 15% Modifikohet

P72 Pragu i rregullatorit të shpejtësisë së 
ventilatorit EC 1÷100 5 Modifikohet

(1) = NUK JANË TË PËRDORSHËM NË KËTË PAJISJE
(2) = VETËM PËR MODELET "EKHHE200PCV37, EKHHE260PCV37"

9. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

 KUJDES: Mos tentoni ta riparoni vetë pajisjen.
 Kontrollet e mëposhtme janë të rezervuara vetëm për stafin e kualifikuar.

Defekti Veprimi i rekomanduar

Pajisja nuk ndizet

• Kontrolloni nëse produkti ushqehet aktualisht me energji nga rrjeti.
• Shkëputni pajisjen dhe lidheni përsëri pas pak minutash.
• Kontrolloni kordonin elektrik brenda pajisjes.
• Kontrolloni nëse siguresa në pllakën e qarkut është e paprekur. Nëse jo, zëvendësojeni 

me një siguresë 5 A me vonesë kohore dhe me certifikim IEC-60127-2/II.

Uji nuk ngrohet nga pompa e nxehtësisë në 
regjimin EKONOMIK ose AUTOMATIK

• Fikni pajisjen dhe pastaj ndizeni përsëri pas disa orësh.
• Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik, zbrazni ujin që ka depozita (rreth 50%) dhe më 

pas mbusheni dhe ndizeni përsëri pajisjen në regjimin EKONOMIK.
Pompa e nxehtësisë qëndron ndezur pa 
ndaluar ndonjëherë

• Pa marrë ujë të nxehtë nga produkti, kontrolloni pas pak orësh nëse ngrohja përmes 
pompës së nxehtësisë ndodh pozitivisht.

Uji nuk ngrohet nga rezistenca ngrohëse 
e integruar në regjimin EKONOMIK ose 
AUTOMATIK

• Fikni pajisjen dhe kontrolloni termostatin e sigurisë të rezistencës ngrohëse në 
brendësi të pajisjes dhe bëni një resetim të tij nëse nevojitet. Pas kësaj ndizeni 
pajisjen në regjimin AUTOMATIK.

• Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik, zbrazni ujin që ka depozita (rreth 50%) dhe më 
pas mbusheni dhe ndizeni sërish pajisjen në regjimin AUTOMATIK.

• Futuni në menynë e instaluesit dhe rritni vlerën e parametrit P32, p.sh. në 7°C.
• Kontrolloni nëse nuk ka vepruar termostati i sigurisë i rezistencës ngrohëse (shihni 9.2)
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9.1  Ndërrimi i siguresës së qarkut elektrik
Veproni në mënyrën që tregohet më poshtë (e rezervuar vetëm 
për stafin teknik të kualifikuar):
• Shkëputni energjinë elektrike në pajisje.
• Hiqni kapakun e sipërm të pajisjes dhe më pas kapakun 

e pllakës së qarkut të stampuar elektrik.
• Hiqni kapakun e siguresës dhe më pas siguresën duke 

përdorur një kaçavidë të përshtatshme.
• Vendosni një siguresë të re 5 A me vonesë kohore dhe me 

certifikim IEC-60127-2/II (T5AL250V) e më pas montoni 
sërish kapakun mbrojtës.

• Montoni përsëri të gjitha pjesët plastike dhe sigurohuni që 
pajisja është instaluar saktë përpara se ta lidhni me energjinë 
elektrike.

fig. 28

9.2  Resetimi i termostatit të sigurisë së rezistencës 
ngrohëse
Kjo pajisje ka një termostat sigurie me resetim manual të lidhur 
në seri me rezistencën ngrohëse të zhytur në ujë, i cili ndërpret 
furnizimin me energji elektrike në rast të temperaturës së lartë 
brenda depozitës.
Nëse nevojitet, veproni si në vijim për ta resetuar termostatin 
(e rezervuar vetëm për stafin teknik të kualifikuar):
• Hiqni spinën elektrike të produktit.
• Hiqni çdo kanal ajrimi.
• Hiqni kapakun e sipërm, duke liruar fillimisht vidat e mbërthimit (fig. 29).
• Hiqni panelin ballor dhe resetoni manualin termostatin e 

sigurisë që ka vepruar (fig. 30). Në rast se ka vepruar, kunji 
në qendër të termostatit del jashtë rreth 2 mm.

• Montoni sërish kapakun e sipër të hequr më parë.

fig. 29- Heqja e kapakut të sipërm

fig. 30- Heqja e kapakut ballor
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 VINI RE!: Veprimi i termostatit të sigurisë mund 
të shkaktohet nga një defekt i lidhur me qarkun 
elektrik ose nga mungesa e ujit në depozitë. 

 VINI RE!: Kryerja e punimeve të riparimit në pjesët 
me funksion sigurie komprometon funksionimin 
e sigurt të pajisjes. Zëvendësoni pjesët me defekt 
duke përdorur vetëm pjesë këmbimi origjinale.  

 SHËNIM!: Veprimi i termostatit përjashton funksionimin 
e rezistencës ngrohëse, por jo të sistemit të pompës së 
nxehtësisë brenda kufijve të lejuar të punës.

 VINI RE! Nëse përdoruesi nuk ka mundësi ta 
eliminojë defektin, fikni pajisjen dhe kontaktoni me 
shërbimin e asistencës teknike, duke i komunikuar 
atij modelin e produktit të blerë. 

10. MIRËMBAJTJA

 VINI RE!: Çdo riparim në pajisje duhet kryer nga staf i 
kualifikuar. Riparimet e pasakta mund ta ekspozojnë 
përdoruesin në rrezik serioz. Nëse pajisja ka nevojë 
për riparim, kontaktoni me qendrën e shërbimit. 

 VINI RE!: Përpara se të kryeni ndonjë veprim 
mirëmbajtës, sigurohuni që pajisja nuk është e 
lidhur me energjinë elektrike dhe që është e siguruar 
kundër ndezjes aksidentale. Për këtë arsye, shkëputni 
energjinë elektrike në çdo veprim mirëmbajtjeje ose 
pastrimi. 

10.1  Kontrolli/ndërrimi i anodës sakrifikuese
Anoda prej magnezi (Mg), e quajtur gjithashtu anodë 
"sakrifikuese", parandalon që ndonjë rrymë parazitare e krijuar 
brenda bojlerit të nxisë proceset e korrozionit të sipërfaqes. 
Në fakt, magnezi është një metal me ngarkesë të dobët krahasuar 
me materialin me të cilin është veshur pjesa e brendshme e 
bojlerit, kështu që ai tërheq në fillim ngarkesat negative që krijohen 
gjatë ngrohjes së ujit, duke konsumuar vetveten. Në këtë mënyrë 
anoda "sakrifikon" vetveten duke u korroduar ajo vetë në vend 
të depozitës. Bojleri ka dy anoda, njëra e vendosur në pjesën e 
poshtme të depozitës dhe tjetra e vendosur në pjesën e sipërme 
të depozitës (zona që i nënshtrohet më shumë korrozionit).
Integriteti i anodës së magnezit duhet kontrolluar të paktën çdo 
dy vjet (preferohet një herë në vit). Veprimi duhet kryer vetëm 
nga staf i kualifikuar.
Përpara kryerjes së kontrollit:
• Mbyllni hyrjen e ujit të ftohtë.
• Vazhdoni me zbrazjen e bojlerit (shihni paragrafin "10.2 Zbrazja 

e bojlerit").

• Zhvidhosni anodën e sipërme dhe kontrollojeni atë për 
korrozion; nëse korrozioni ka prekur më shumë se 2/3 e 
sipërfaqes së anodës, vazhdoni me zëvendësimin e anodës.

fig. 31

Anodat kanë një guarnicion izolues special, për të parandaluar 
rrjedhjen e ujit; këshillohet të përdorni materiali izolues 
anaerobik për filetat që është i përshtatshëm për përdorim në 
sistemet hidraulike të ngrohjes. Guarnicionet duhen ndërruar 
me guarnicione të reja në rastin e kontrollit dhe të ndërrimit të 
anodës. 
10.2  Zbrazja e bojlerit 
Nëse nuk është në përdorim, në veçanti në rastin e temperaturave 
të ulëta, këshillohet që të zbrazet uji brenda bojlerit.
Për pajisjen në fjalë, thjesht shkëputni lidhjen e hyrjes së ujit 
(shihni paragrafin "6.5 Lidhjet hidraulike"). Si alternativë, 
kur konfiguroni sistemin, këshillohet të instaloni një rubinet 
shkarkimi të pajisur me një lidhje me zorrë.

 SHËNIM!: Në rastin e temperaturave të ulëta, mos harroni 
të zbrazni sistemin për të shmangur ngrirjen e tij.  



Faqja 34 Manuali i përdorimit, instalimit dhe mirëmbajtjes

11. HEDHJA

Në fund të jetëgjatësisë së përdorimit, pompat e nxehtësisë 
duhen asgjësuar në përputhje me rregulloret aktuale.

 VINI RE!: Kjo pajisje përmban gaze të fluorinuara 
me efekt serrë që mbulohen nga Protokolli 
i Kiotos. Punimet e mirëmbajtjes dhe operacionet e 
asgjësimit duhen kryer vetëm nga staf i kualifikuar.

INFORMACION PËR PËRDORUESIT
Në zbatim të Direktivës 2011/65/EU dhe 2012/19/
EU "Për kufizimin e përdorimit të disa substancave 
të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike", 
si dhe për asgjësimin e mbetjeve.
Simboli i koshit me kryq në pajisje ose mbi paketimin 

e saj tregon se, në fund të jetëgjatësisë së përdorimit, produkti 
duhet grumbulluar i ndarë nga mbetjet e tjera.

Për këtë arsye, në fund të jetëgjatësisë së produktit, përdoruesi 
duhet ta dorëzojë pajisjen në pikat e duhura të riciklimit për 
pajisjet elektrike dhe elektronike ose ta kthejë atë te shitësi kur 
blen një pajisje të re me një tip ekuivalent, mbi parimin një për 
një.
Mbledhja e përshtatshme e diferencuar e mbetjeve për 
dërgimin më pas të pajisjeve të nxjerra jashtë përdorimit në 
pikat e riciklimit, të trajtimit dhe/ose të asgjësimit në përputhje 
me kërkesat për mjedisin, ndihmon në parandalimin e efekteve 
negative në mjedis dhe shëndet dhe favorizon ripërdorimin 
dhe/ose riciklimin e materialeve nga të cilat përbëhen pajisjet.
Asgjësimi i paautorizuar i produktit nga përdoruesi përfshin 
aplikimin e sanksioneve administrative të parashikuara nga 
legjislacioni aktual në fuqi.
Materialet kryesore nga të cilat përbëhet kjo pajisje janë:
• çelik
• magnez
• plastikë

• bakër
• alumin
• poliuretan

12. FLETA E PRODUKTIT

Përshkrimet njm EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 EKHHE200PCV37 EKHHE260PCV37

Profili i deklaruar i ngarkesës - L XL L XL
Cilësimet e temperaturës së termostatit të ngrohësit të ujit °C 55 55 55 55
Klasa e efiçencës së energjisë në ngrohjen e ujit (1) - A+ A+ A+ A+
Efiçenca e energjisë në ngrohjen e ujit - hwh (1) % 135 138 135 138
COPDHW (1) - 3,23 3,37 3,23 3,37
Konsumi vjetor i energjisë elektrike - AEC (1) kWh 761 1210 761 1210
Efiçenca e energjisë në ngrohjen e ujit - hwh (2) % 106 112 106 112
COPDHW (2) - 2,55 2,73 2,55 2,73
Konsumi vjetor i energjisë elektrike - AEC (2) kWh 944 1496 944 1496
Efiçenca e energjisë në ngrohjen e ujit - hwh (3) % 162 160 162 160
COPDHW (3) - 3,89 3,9 3,89 3,9
Konsumi vjetor i energjisë elektrike - AEC (3) kWh 631 1046 631 1046
Niveli i fuqisë së tingullit njësia brenda (4) dB (A) 53 51 53 51
Niveli i fuqisë së tingullit njësia jashtë (4) dB (A) 45 44 45 44
Ngrohësi i ujit mund të punojë vetëm gjatë orëve jashtë pikut - JO JO JO JO
Çdo masë specifike që duhet ndërmarrë kur ngrohësi i ujit montohet, 
instalohet ose mirëmbahet - Shih manualin

(1): Të dhënat sipas standardit EN 16147:2017 për klimë MESATARE (njësia në modalitetin EKONOMIK; Uji në hyrje = 10°C;  
Temp. e ajrit në hyrje = 7°C DB / 6°C WB)
(2): Të dhënat sipas standardit EN 16147:2017 për klimë TË FTOHTË (njësia në modalitetin EKONOMIK; Uji në hyrje = 10°C;  
Temp. e ajrit në hyrje = 2°C DB / 1°C WB) 
(3): Të dhënat sipas standardit EN 16147:2017 për klimë TË NGROHTË (njësia në modalitetin EKONOMIK; Uji në hyrje = 10°C;  
Temp. e ajrit në hyrje = 14°C DB / 13°C WB) 
(4): Të dhënat sipas standardit EN 12102-2:2019, modaliteti EKONOMIK me temp. ajri në hyrje = 7°C DB / 6°C WB
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