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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

VIGYÁZAT:
• Ez a kézikönyv a termék elválaszthatatlan része. Tartsa gondosan a készülék közelében, 

és tulajdonosváltás esetén adja tovább a következő felhasználónak/tulajdonosnak.
• A kézikönyvben foglalt utasítások a gyártó ügyfélszolgálatától és webhelyéről is 

beszerezhetők: www.daikin.eu
• Olvassa el alaposan a kézikönyvben található utasításokat és figyelmeztetéseket, 

mivel ezek fontos információkat tartalmaznak a biztonságos felszerelésről, 
használatról és karbantartásról.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használja a készüléket az itt megadotton kívül semmilyen más célra. A gyártó nem felelős 
a nem megfelelő vagy helytelen használatból, illetve a jelen kézikönyvben foglalt utasítások be 
nem tartásából adódó károkért.

A készüléket felügyelet nélkül nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve a kezeléshez megfelelő ismeretekkel 
és gyakorlattal nem rendelkező személyek, kivéve ha korábban már használták a készüléket olyan 
személy útmutatása és felügyelete mellett, aki felelni tud a berendezés biztonságos használatáért.

Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

A 8 évnél idősebb gyermekek, a csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű 
személyek, illetve a kezeléshez megfelelő ismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek 
a készüléket csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, vagy akkor, ha ismerik a berendezés 
biztonságos használatára vonatkozó utasításokat és a használattal járó kockázatokat.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Az 50°C-nál melegebb víz közvetlenül a csapba kerülve azonnali súlyos égési sérüléseket okozhat. 
A gyermekek, a fogyatékkal élő személyek és az idősek különösen veszélyeztetettek. Javasolt 
termosztátos keverőszelepet felszerelni a vízvezetékre.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik el felügyelet nélkül.

Ne nyúljon a készülékhez, ha mezítláb van, vagy ha bármely testrésze vizes.

Ne hagyjon gyúlékony anyagokat a készülékkel érintkezésben, vagy annak közelében.

A készüléket ki kell üríteni, ha üzemen kívül hagyja olyan helyen, ahol fagypont alatti hőmérséklet 
előfordulhat. A leeresztés menetét a vonatkozó fejezet ismerteti.

FELSZERELÉSI FIGYELMEZTETÉS

A készülék felszerelését és beüzemelését csak szakképzett szerelő végezheti el, a helyi 
jogszabályoknak, illetve egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelően. A csatlakozóblokk 
nyitása előtt az összes áramkört le kell kapcsolni.
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A nem megfelelő felszerelés anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat (akár állatok számára 
is); a gyártó nem felelős a következményekért.

Nagy tömege miatt a terméket körültekintően kell kezelni, és fagymentes szobában kell felszerelni.

Gondoskodjon arról, hogy a padló elbírja a vízzel feltöltött készülék tömegét.

Ha a készülék megsemmisül, és ezt a biztonsági eszköz blokkolásából adódó túlnyomás okozza, 
a jótállás érvényét veszti.

FELSZERELÉSI FIGYELMEZTETÉSEK

Ha a terméket fürdőszobában szereli fel, ne helyezze el a "Tiltott hely" ábrán látható módon, 
és vegye figyelembe legalább az alábbi "Védett hely" ábrán látható információkat:

Tiltott hely Védett hely

A terméket hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

A vízmelegítőt rögzíteni kell a talajhoz az erre a célra szolgáló rögzítőkeretekkel, a ragasztók 
használata nem minősül megbízható rögzítési módnak.

A termék legfeljebb 2000 m-es tengerszint feletti magasságon történő használatra lett tervezve.

Lásd a 6.1, 6.2 és 6.4 bekezdésekben található leírást és ábrákat.

LÉGTECHNIKAI CSATLAKOZÁSOKRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

Nyitott kamrás tűzhely (pl. nyitott kandalló) és a hőszivattyú egyidejű üzemeltetése veszélyes negatív 
nyomást eredményezhet a szobában. A negatív nyomás miatt a kivezetett gázok visszajuthatnak 
a szobába. Ne üzemeltesse egyidejűleg a hőszivattyút és a nyitott kamrás tűzhelyet. 
Kizárólag olyan zárt kamrás (jóváhagyott) tűzhelyet használjon, amely külön égésilevegő-ellátással 
rendelkezik. 
Szigetelje azon kazánházak ajtajait, amelyek égésilevegő-ellátása nem közös a lakótérrel.

A levegőbemeneti és -kimeneti csatlakozásoknál egyaránt megfelelő védőrácsot kell felszerelni, 
hogy ne kerülhessenek idegen tárgyak a berendezésbe.

Lásd a 6.3 "Légtechnikai csatlakozások" bekezdésben található leírást és ábrákat.
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HIDRAULIKUS CSATLAKOZÁSOKRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

A berendezés bemeneti vízcsövére kötelező felszerelni egy túlnyomásvédelmi eszközt (nincs 
mellékelve). Az EN 1487 szabványt alkalmazó országokban a készülék bemeneti vízcsövére az 
említett szabványnak megfelelő biztonsági eszközt kell felszerelni. 
Az eszköz legyen új, 3/4” méretű, legyen 0,7 MPa maximális nyomásra kalibrálva, és tartalmazzon 
legalább egy csapot, egy ellenőrzőszelepet, egy biztonsági szelepet és egy hidraulikus 
terheléshatárolót.

A biztonsági eszközt nem szabad illetéktelenül módosítani, valamint úgy kell kialakítani, hogy azt 
gyakran működtetni lehessen az esetleges eltömődés ellenőrzéséhez és a vízkő eltávolításához.

A nyomáscsökkentő eszköz elvezetőcsövéből víz csepeghet, ezért a cső végét szabadon kell 
hagyni. A nyomáscsökkentő eszközhöz csatlakoztatott elvezetőcsövet folyamatosan lefelé mutató 
irányba és fagymentes környezetben kell felszerelni.

Ha a bemeneti víznyomás 0,7 MPa-nál (7 barnál) nagyobb, a fő vízcsőre fel kell szerelni egy 
nyomáscsökkentőt (nincs mellékelve).

A készülék megfelelő működéséhez szükséges minimális bemeneti víznyomás 0,15 MPa (1,5 bar).

Csatlakoztasson egy gumicsövet a kondenzvíz-elvezetőhöz, ügyelve rá, hogy ne erőltesse 
túlságosan, nehogy eltörjön a kondenzvízcső; lásd a "6.6.1." bekezdést.

Csak olyan csatlakozó csöveket használjon (nincs mellékelve), amely merev és ellenáll az 
elektrolízisnek a hideg víz bemeneténél és a meleg víz kimeneténél is a berendezésen.

A hőcserélővel (szolártekerccsel) rendelkező modellek esetében a kör nyomása nem lehet 1,0 MPa-nál 
(10 barnál), hőmérséklete pedig nem lehet 80°C-nál nagyobb.

Lásd a 6.6 "Hidraulikus csatlakozások" és 6.7 "Integrálás a szolárrendszerrel" bekezdésekben 
található leírást és ábrákat.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOKRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

A készüléket az adott országra jellemző huzalozási szabályoknak megfelelően kell felszerelni.

Az elektromos felszerelés során a készülék elé be kell építeni egy olyan minden pólust megszakító 
eszközt, amely garantálja a III-as kategóriájú túlfeszültség teljes leválasztását mindegyik póluson, 
és amely megfelel a hatályos helyi felszerelési szabályoknak.

A berendezést megfelelő (legfeljebb 30 mA-es) differenciálkapcsolóval kell védeni. 
A differenciálkapcsoló típusának kiválasztásához fel kell mérni a teljes rendszerben használt 
elektromos eszközök típusait.

Mindenképpen szükség van földelésre. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az olyan 
károkért, amely a rendszer földelésének hibája vagy az elektromos tápellátás hibás működése 
miatt következtek be.

Szigorúan tilos a készüléket hosszabbítón vagy elosztón keresztül csatlakoztatni a váltakozó áramú 
hálózati áramforráshoz.
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A fedél levétele előtt a sérülés és áramütés megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy az 
áramellátás ki van kapcsolva.

Lásd a 6.8 "Elektromos csatlakozások" és 6.9 "Huzalozási rajz" bekezdésekben található leírást és 
ábrákat.

SZERVIZELÉSI, KARBANTARTÁSI, HIBAELHÁRÍTÁSI FIGYELMEZTETÉSEK

Valamennyi javítási, karbantartási, vízvezeték-szerelési és villanyszerelési munkát csak 
szakképzett szerelő végezheti el, kizárólag eredeti cserealkatrészek használatával. A fenti 
utasítások be nem tartása veszélyeztetheti a készülék biztonságát, illetve felmenti a gyártót 
a következményekkel kapcsolatos bármilyen felelősség alól.

A készülék kiürítéséhez kapcsolja ki a tápellátást és a hideg víz betáplálását, nyissa ki a meleg víz 
csapjait, majd működtesse a biztonsági eszköz leeresztőszelepét.

A nyomáscsökkentő szelepet rendszeresen működtetni kell a vízkőlerakódások eltávolításához 
és a szelep eltömődésének megelőzéséhez.

A berendezés rendelkezik tápkábellel, amely ha sérült, a cseréjét a balesetek elkerülése érdekében 
a gyártóra, a márkaszervizre vagy szakemberre kell bízni.

A készülék késleltetéses miniatűr biztosítóbetétet tartalmaz, amelyet szükség esetén "T5AL250V" 
típusú biztosítékkal kell kicserélni, az IEC 60127 előírásainak megfelelően.

Lásd a 9 "HIBAELHÁRÍTÁS" és a 10 "KARBANTARTÁS" fejezetben található leírást és ábrákat.
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2. BEVEZETÉS

Ez a felszerelési és karbantartási kézikönyv a hőszivattyú (a 
továbbiakban: berendezés) elválaszthatatlan része.
Szükség esetére őrizze meg a kézikönyvet a berendezés 
szétszereléséig. A kézikönyv szerelőknek (szerelők – karbantartási 
szakemberek) és véghasználóknak szól. Ismerteti a berendezés 
megfelelő és biztonságos működtetéséhez követendő felszerelési 
eljárásokat, valamint a használat és a karbantartás módjait.
Ha a berendezést értékesíti vagy átadja egy másik 
felhasználónak, azzal együtt adja át a kézikönyvet is.
A berendezés felszerelése és/vagy használata előtt alaposan 
olvassa át a kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsággal 
foglalkozó 5. fejezetre. 
A kézikönyv mindig legyen az egység közelében, illetve 
mindig legyen elérhető a felszerelést és karbantartást végző 
szakemberek számára. 
A kézikönyvben a következő szimbólumok szolgálnak 
a legfontosabb információk kiemelésére:

Vigyázat

Követendő eljárások

Információk / javaslatok

2.1  Termékek 
Tisztelt Ügyfelünk! 
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.
Cégünk mindenkor odafigyel a környezetvédelmi kérdésekre, 
ezért termékeinkhez alacsony környezeti hatással járó 
technológiákat és anyagokat használunk, az elektromos 
és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére 
vonatkozó EU-szabványoknak (2012/19/EU – RoHS 2011/65/
EU) megfelelően.

2.2  Nyilatkozat
Gondosan ellenőriztük, hogy a jelen használati útmutatóban 
leírtak összhangban vannak-e a használt hardverekkel és 
szoftverekkel. Ennek ellenére előfordulhatnak eltérések, és 
nem vállalunk felelősséget a teljes körű megfelelőségért.
A műszaki fejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot arra, hogy 
bármikor módosíthassuk a kivitelezési és a műszaki adatokat. 
A jelzéseken, számadatokon, rajzokon és leírásokon alapuló 
követeléseket ennélfogva kizárjuk. Fennáll annak lehetősége, 
hogy ezek hibásak.
A kivitelező elhárítja a felelősséget a parancshibákból, helytelen 
vagy nem megfelelő használatból, illetve illetéktelen javításokból 
és módosításokból eredő károkért.

2.3  Nyelv
A kézikönyv olasz nyelven íródott, a gyártó eredeti nyelvén.
Minden más nyelvre való fordítást az eredeti utasítások alapján 
kell elvégezni.
A gyártó az eredeti utasításokban szereplő információkért 
felelős; a más nyelvekre való fordításokat nem lehet teljeskörűen 
ellenőrizni, így ha következetlenség található bennük, az 
eredeti nyelvű szöveget kell követni, vagy kapcsolatba kell lépni 
a műszaki dokumentációs irodánkkal. 
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2.4  Szerzői jog
A használati útmutató a szerzői jog védelme alatt álló 
információkat tartalmaz. Tilos a használati útmutató 
bármely részét fénymásolni, sokszorosítani, lefordítani vagy 
adathordozóra rögzíteni a beszállító előzetes engedélye nélkül. 
Ennek megsértése kártérítési kötelezettséget von maga után. 
Minden jog fenntartva, beleértve a szabadalmak megadásából 
és a használati mintaoltalmi bejelentésekből származó jogokat 
is.

2.5  Elérhető verziók és konfigurációk
A készülék 1,9 kW-os hőszivattyú egységet tartalmaz, és 
különböző konfigurációk szerint állítható be, a további fűtési 
erőforrásokkal (pl. napkollektoros fűtéssel) való esetleges 
integrációnak megfelelően, vagy a kazán kapacitásától függően.

Változat Konfiguráció leírása

EKHHE200CV37
EKHHE260CV37

Léghőszivattyú használati meleg víz (HMV) 
előállításához

EKHHE200PCV37
EKHHE260PCV37

Léghőszivattyú HMV előállításához, előre 
beállítva a szolárrendszerhez. 

3. KEZELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS 

A berendezés szállítása kartonpapír dobozba(*) csomagolva 
történik.
A készülék három csavarral van a raklaphoz rögzítve.
A kirakodáshoz targoncát vagy megfelelő raklapemelőt kell 
használni.
A becsomagolt berendezés a rögzítőcsavarok kilazításának 
megkönnyítése végett vízszintes helyzetbe helyezhető, 
hátoldalával lefelé. 
A kicsomagolás során ügyelni kell arra, hogy a kartonpapír 
csomagolás felnyitásához használt kések vagy vágóeszközök 
ne károsítsák a készülékházat.
A csomagolás eltávolítása után ellenőrizni kell az egység 
sértetlenségét. Ha kétsége van, ne használja az egységet; 
forduljon az arra felhatalmazott műszaki személyzethez. 
Mielőtt a csomagolást hulladékként elhelyezi a vonatkozó 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, győződjön meg 
arról, hogy az összes mellékelt tartozékot eltávolította belőle. 

(*) Megjegyzés: A csomagolás típusa a gyártó döntésétől 
függően változhat.
Arra az időre, amíg a berendezés beüzemelésre vár és nincs 
használatban, érdemes olyan helyen elhelyezni, ahol nincs 
kitéve a levegőben lévő anyagok hatásának

3.1  Bizonylat
Az egységeken kívül a csomagokban tartozékok is találhatók, 
valamint műszaki dokumentáció a használathoz és 
a felszereléshez. Ellenőrizze a következők meglétét:
• 1 felhasználói, szerelési és karbantartási kézikönyv;
• 3 rögzítőkonzol és csavarok;
• 1 hőmegszakító (csak az EKHHE200PCV3 és 

EKHHE260PCV3 esetében).
Arra az időre, amíg a berendezés beüzemelésre vár és nincs 
használatban, érdemes olyan helyen elhelyezni, ahol nincs 
kitéve a levegőben lévő anyagok hatásának.
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A kezelés és szállítás esetében megengedett pozíciók

1. ábra

 FIGYELEM! A termék kezelése és felszerelése 
során a felső részt nem érheti semmilyen 
behatás, mivel az károsíthatja a szerkezetet.  

 FIGYELEM! A vízszintes helyzetben történő 
szállítás csak az utolsó kilométeren megengedett az 
utasítások értelmében (lásd: "A kezelés és szállítás 
esetében nem megengedett pozíciók"), továbbá 
támasztékokat kell elhelyezni a kazán aljánál, hogy 
a felső részt ne érje behatás, mivel az károsíthatja 
a szerkezetet. A vízszintes helyzetben történő 
szállítás során a kijelzőnek felfelé kell néznie. 

Csak az utolsó kilométeren megengedett pozíció

A kezelés és szállítás esetében nem megengedett pozíciók

      
2. ábra
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4. SZERKEZETI JELLEMZŐK
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3. ábra
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 1 Hőszivattyú
 2 Felhasználói felület
 3 Acél készülékház
 4 Fűtőelem
 5 Magnézium anód
 6 Szellőztetési levegőbemenet (Ø160 mm)
 7 Szellőztetési levegőkimenet (Ø160 mm)
 8 A hideg víz bemenetének csatlakozása
 9 A meleg víz kimenetének csatlakozása

 10 Előzetes beállítás keringetéshez
 11 Kondenzvíz-elvezető 
 12 Előzetes beállítás a szolártekercs bemenetéhez
  Csak a következő modellek esetében:  EKHHE200PCV37
       EKHHE260PCV37
 13 Előzetes beállítás a szolártekercs kimenetéhez
  Csak a következő modellek esetében: EKHHE200PCV37
       EKHHE260PCV37
 14 Acéltartály tűzzománc bevonattal a DIN 4753-3 szerint
 15 Kondenzátor
 16 Rotációs kompresszor
 17 Bordázott evaporátor
 18 Elektronikus ventilátor
 19 Kazánszondák
 20 Szondatartó zseb a szoláregységhez –  

csak a következő modellek esetében: EKHHE200PCV37
       EKHHE260PCV37
 21 Poliuretán szigetelés
 22 Hordozófogantyúk
 23 Biztonsági termosztát izzójának csöve
 24 Elektromos doboz
 26 Rekesz a fűtőelemhez és a biztonsági termosztát izzójához való 

hozzáféréshez
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4.1  Méretek
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4. ábra
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5. ábra

380

Ø 160Ø 160

Ø 620

62
8

6. ábra

MODELL Ø EKHHE200PCV37 EKHHE260PCV37 EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 M.E.
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 – Műanyagból készült kimeneti csatlakozó
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4.2  Műszaki jellemzők
Modell EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 EKHHE200PCV37EKHHE260PCV37 Mért.

Általános adatok

Tápfeszültség 230 V (AC), 50 Hz -
Tartályban lévő víz - Vnom 192 250 187 247 dm3

Maximális bemeneti víznyomás 0,7 0,7 0,7 0,7 MPa
Saját tömeg 85 97 96 106 kg
Üzemi tömeg 277 347 283 353 kg
Méretek (fxh) 621 x 1607 621 x 1892 621 x 1607 621 x 1892 mm
Meleg víz max. hőmérséklete hőszivattyúval 62 62 62 62 °C
Meleg víz max. hőmérséklete kiegészítő 
elektromos fűtőelemmel 75 75 75 75 °C

Tartály

Anyag Zománcozott acél -
Katódos védelem Magnéziumrúd anód -
Szigetelés típusa Poliuretán -
Szigetelési vastagság 50 50 50 50 mm

A hőszivattyú elektromos 
adatai

Átlagos áramforrás-bemenet fűtés esetén 430 430 430 430 W
Maximális áramforrás-bemenet 530 530 530 530 W
Maximális áramerősség-bemenet 2,43 2,43 2,43 2,43 A

Az elektromos fűtőelem 
elektromos adatai

Tápfeszültség 230 V (AC), 50 Hz
Áramforrás-bemenet 1500 1500 1500 1500 W
Áramerősség-bemenet 6,5 6,5 6,5 6,5 A

Elektromos adatok - 
Hőszivattyú + elektromos 
fűtőelem

Maximális áramforrás-bemenet 1960 1960 1960 1960 W

Maximális áramerősség-bemenet 8,5 8,5 8,5 8,5 A

Levegőkör

Ventilátor típusa Centrifugális -
Légmennyiség áramlássebessége 450 450 450 450 m3/h
Rendelkezésre álló külső statikus nyomás 117 117 117 117 Pa
Csövek átmérője 160 160 160 160 mm

Hűtőkör

Kompresszor Rotációs -
Hűtőközeg R134a -
Hűtőközeg mennyisége 1 1 1 1 kg
Evaporátor Réz-alumínium bordázott tekercs -
Kondenzátor Alumíniumcső a tartály körül -

Szolártekercs
Anyag - - Zománcozott 

acél
Zománcozott 

acél -

Felület - - 0,72 0,72 m2

Max. nyomás - - 1 1 MPa
EN 16147:2017 
szabványnak megfelelő 
adatok ÁTLAGOS éghajlatra 
vonatkozóan (egység 
gazdaságos üzemmódban, 
meleg víz célhőmérséklete = 
55°C; belépő víz = 10°C; 
belépő levegő hőm. = 7°C 
DB / 6°C WB)

* a 812/2013-as európai 
szabályozásnak megfelelően

Terhelési profil L XL L XL -
Vízmelegítés energiahatékonysági osztálya * A+ A+ A+ A+ -
Vízmelegítés energiahatékonysága - hwh 135 138 135 138 %
COPHMV 3,23 3,37 3,23 3,37 -
Kevert víz maximális térfogata 40°C-on - V40 247 340 241 335 dm3

Meleg víz referenciahőmérséklete - θ'wh 52,5 53,2 52,5 53,2 °C
Névleges hőleadás - Prated 1,339 1,249 1,339 1,249 kW
Felfűtési idő - th 06:27 09:29 06:27 09:29 óó:pp
Éves áramfogyasztás - AEC 761 1210 761 1210 kWh

Készenléti áramforrás-bemenet (Pes) 26 28 26 28 W

EN 12102-2:2019 
szabványnak megfelelő 
adatok, gazdaságos 
üzemmód, belépő levegő 
hőm. = 7°C DB / 6°C WB

Beltéri hangerőszint 53 51 53 51 dB(A)

Kültéri hangerőszint 45 44 45 44 dB(A)
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5. FONTOS INFORMÁCIÓK

5.1  Megfelelés az európai szabályozásnak
Ez a hőszivattyú egy háztartási felhasználásra készült termék, 
amely megfelel a következő európai irányelveknek:
• 2012/19/EU irányelv (WEEE)
• 2011/65/EU irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos 

és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról (RoHS)

• 2014/30/EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről (EMC)
• 2014/35/EU kisfeszültségi irányelv (LVD)
• 2009/125/EC irányelv a környezetbarát tervezésről
• (EU) 2017/1369 energiacímkézési rendelet

5.2  Készülékház védelmi besorolása 
A berendezés védelmi besorolása: IP24. 
5.3  Üzemeltetési korlátok

 TILTÁS A terméket nem veszélyes környezetben 
(a potenciálisan robbanásveszélyes környezetek 
(ATEX) jelenléte miatt, vagy ha a szükséges IP-szint 
magasabb, mint az egységé), illetve olyan célra való 
használatra tervezték vagy szánták, amely esetében 
biztonsági funkciók (hibatűrés, meghibásodás-
biztos működés) megléte szükséges. Ilyenek például 
az életfenntartó rendszerek és/vagy technológiák, 
valamint minden egyéb olyan használati eset, ahol 
a használat közbeni meghibásodás személyek vagy 
állatok halálát vagy sérülését, illetve súlyos anyagi 
vagy környezeti kárt okozhat. 

 MEGJEGYZÉS: Ha fennáll a lehetőség, hogy a termék 
hibája vagy meghibásodása kárt okozhat (emberekre, 
állatokra és vagyontárgyakra nézve), az ilyen károk 
elkerülése érdekében biztosítani kell egy riasztási 
funkciókkal felszerelt különálló megfigyelési rendszert. 
Továbbá meg kell szervezni a cserét! 

 A készüléket nem kültéri használatra tervezték, ezért 
"zárt", az elemektől védett helyen kell felszerelni. 

5.4  Üzemeltetési korlátok 
A szóban forgó termék kizárólag egészségügyi felhasználású 
melegvíz készítéséhez használható az alább ismertetett 
korlátozások mellett. Erre a célra a használativíz-ellátáshoz és 
tápellátáshoz kell csatlakoztatni (lásd: "6. FELSZERELÉS ÉS 
CSATLAKOZÁSOK" című fejezet).
5.4.1  Hőmérséklet-tartomány
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7. ábra– Diagram

A = Bemenő levegő hőmérséklete (°C)
B = Meleg víz hőmérséklete (°C)

 = Működési tartomány hőszivattyú esetén (HP)
 = Csak fűtőelemmel integrálva

5.4.2  Vízkeménység
Az egységet nem szabad 12°F alatti keménységű vízzel 
működtetni, azonban különösen kemény (25°F feletti) víz 
esetén tanácsos megfelelően kalibrált és ellenőrzött vízlágyítót 
használni – ilyen esetben a maradék keménységnek nem 
szabad 15°F alá csökkennie.

 MEGJEGYZÉS: A berendezés tervezési és építési 
szakaszában az alkalmazandó helyi szabályozásoknak és 
rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni. 
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5.5  Alapvető biztonsági szabályok
• A terméket felnőttek használhatják; 
• Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, ha az áram alatt van; 
• Ne nyúljon a termékhez vizes vagy nedves testrészekkel, 

vagy ha mezítláb van; 
• Ne öntsön vagy spricceljen vizet a termékre; 
• Ne másszon, üljön és/vagy helyezzen bármilyen tárgyat a termékre.

5.6  Információk a felhasznált hűtőközeggel kapcsolatban 
Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat 
tartalmaz, melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik. A gázokat 
ne engedje a légkörbe.
A hűtőközeg típusa: HFC-R134a.

 MEGJEGYZÉS: A karbantartást és hulladékkezelést csak 
szakképzett személyzet végezheti el.

6. FELSZERELÉS ÉS CSATLAKOZÁSOK

6.1  A felszerelés helyének előkészítése 
A terméket megfelelő helyre kell felszerelni, amely lehetővé teszi 
normál használatot és beállítást, valamint a rutin- és rendkívüli 
karbantartási munkálatokat.
A szükséges üzemeltetési teret ezért a 8. ábra és 9. ábra 
ábrákon megadott méretek alapján elő kell készíteni.

������

8. ábra– Minimális tér
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9. ábra– Minimális tér

A helyiségre vonatkozó követelmények:
• Fel van szerelve a megfelelő víz- és elektromos vezetékekkel; 
• Elő van készítve a kondenzvíz-elvezetés csatlakoztatásához;
• Rendelkezik megfelelő vízelvezetéssel a kazán károsodása, 

a biztonsági szelep működésbe lépése vagy a csövek/
csatlakozók eltörése esetén; 

• Fel van szerelve víztároló rendszerrel a komolyabb 
vízszivárgás esetére; 

• Megfelelően meg van világítva (ahol szükséges);
• Legalább 20 m3-es légtérrel rendelkezik;
• Száraz, és védett a fagy ellen.

 FIGYELEM! A mechanikus rezgések terjedésének 
elkerülése érdekében a készüléket ne szerelje 
fagerendákkal épült padlóra (például padláson). 
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6.2  Rögzítés a padlóhoz
A termék rögzítéséhez a padlóhoz rögzítse a mellékelt 
konzolokat a 10. ábra ábrán látható módon.

10. ábra – Rögzítőkonzolok

Ezután rögzítse az egységet a padlóhoz a nem mellékelt, 
megfelelő tiplik segítségével a 11. ábra ábrán látható módon.

11. ábra– Rögzítés a padlóhoz

6.3  Légtechnikai csatlakozások
A 6.1 ábrán megadott méreteken kívül a hőszivattyúnak 
megfelelő szellőzésre is szüksége van. 
Készítsen egy erre a célra szánt légcsatornát a 12. ábra ábra 
szerint. 

Belső szekrény
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12. ábra– Példa a levegőkimenet csatlakoztatására

Fontos továbbá biztosítani a helyiség megfelelő szellőzését, amelyben 
az egység van. Az alábbi ábrán egy alternatív megoldást láthat 
(13. ábra): egy második cső kívülről biztosítja a levegőbemenetet, 
ahelyett, hogy az közvetlenül a helyiségen belülről érkezne.

Belső szekrény
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13. ábra– Példa a levegőkimenet csatlakoztatására 
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Mindegyik légcsatornát a következőknek megfelelően szerelje fel:
• A súlya ne húzza le a berendezést.
• Tegye lehetővé a karbantartási munkálatokat.
• Megfelelő védelemmel rendelkezzen az idegen tárgyak 

bejutásának megakadályozására a berendezés belsejébe.
• A kültéri csatlakozást megfelelő, nem éghető csövekkel kell 

elkészíteni.
• A kivezető és a bevezető csövek teljes hossza 

a szívórácsokkal együtt nem haladhatja meg a 12 m-t.
A táblázatban a kereskedelmi forgalomban lévő csőalkatrészek 
jellemzőit láthatja a névleges levegőáramlásra és 160 mm-es 
átmérőre vonatkozóan.

Adat Sima,  
egyenes cső

Sima,  
90°-os idom Rács M.E.

Típus

Hasznos 
hossz 1 \ \ m

Megfelelő 
hossz 1 2 2 m

 Működés közben a hőszivattyú hajlamos csökkenteni a 
szobahőmérsékletet, ha a légcsövek nem az épületen kívülre 
vezetnek.

 Az épületen kívülre vezető légkivezető csőre megfelelő védőrácsot 
kell felszerelni, hogy megelőzze az idegen tárgyak bejutását a 
berendezésbe. A termék maximális teljesítményének biztosítása 
érdekében kis nyomásveszteségű rácsot kell választani.

 Kondenzvíz keletkezésének elkerülése: megfelelő vastagságú 
gőzzáró hőszigetelővel szigetelje a légkivezető csöveket és a 
csőcsatlakozásokat.

 Szükség esetén szereljen fel zajtompítókat, hogy elkerülje 
a légáramlásból eredő zajt. A csöveket, fali kivezetőket 
és a hőszivattyúhoz tartozó csatlakozásokat szerelje fel 
rezgéstompító rendszerekkel.

6.3.1  Különleges felszerelés
A hőszivattyús fűtőrendszerek egyik sajátossága, hogy ezek az 
egységek jelentősen csökkentik a levegő-hőmérsékletet, mert 
az általában az épületen kívülre távozik. A kivezetett levegő 
nem csak hidegebb a légköri levegőnél, de teljesen páramentes 
is, ezért az áramló levegőt egyes szobák vagy terek nyári 
hűtésének céljából vissza lehet vezetni az épület belsejébe. 
A felszerelés a kivezető cső szétválasztásával is elvégezhető, 
amely két huzamszabályozóval szerelhető fel ("A" és "B") a 
légáram házon kívülre (15. ábra) vagy belülre (14. ábra) történő 
elvezetésének céljából.

Belső szekrény

"A" huzamsza-
bályozó zárva

"B" huzamsza-
bályozó nyitva 
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14. ábra– Példa nyári üzemeltetésre
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Belső szekrény

"A" huzamsza-
bályozó nyitva

"B" huzamsza-
bályozó zárva 
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15. ábra– Példa téli üzemeltetésre

6.4  A készülék rögzítése és csatlakoztatása
A terméket stabil, vízszintes padlóra kell szerelni, amely nincs 
kitéve rázkódásnak.
6.5  Hidraulikus csatlakozások 
Csatlakoztassa a hidegvizes vezetéket és a kivezető vezetéket 
a megfelelő csatlakozási pontokhoz (16. ábra). 
Az alábbi táblázat a csatlakozási pontok jellemzőit tartalmazza.

Ref. Funkció 200 l-es / 260 l-es modell
1 Hideg víz bemenete 1”G

2 * Szolártekercs kimenete 3/4”G
3 * Szolártekercs bemenete 3/4”G
4 Keringetés 3/4”G
5 Meleg víz kimenete 1”G
6 Kondenzvíz-elvezető 1/2”G

A * Szolárszonda és 
hőmegszakító ürege 1/2”G

*: csak EKHHE200PCV37 és EKHHE260PCV37 modellek esetén.
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16. ábra

A következő ábrán (17. ábra) a csővezetékek csatlakoztatásának 
egy példája látható.

BE

KI

17. ábra– Példa vízrendszer

Jelmagyarázat (17. ábra)

 1 Víz bemeneti csöve 
 4 Víz keringetési bemenete
 5 Meleg víz kimeneti csöve 
 9 Elvezetőcső 

megvizsgálható vége 
 10 Nyomásmérő 
 11 Elzárószelep 
 12 Nyomásszabályozó 

 13 Biztonsági szelep 
 14 Tágulási tartály 
 15 Leeresztőcsap 
 16 Keringető szivattyú 
 17 Rugós ellenőrzőszelep 
 18 Automatikus termosztátos 

keverőberendezés 
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6.5.1  Kondenzvíz-csatlakozás
A hőszivattyú működése közben keletkező kondenzvíz egy 
speciális kondenzvízcsövön (1/2"G) folyik, amely a szigetelő 
burkolaton fut keresztül, és a berendezés oldalán jön ki.
Egy csőhöz kell csatlakoztatni egy csapdán keresztül, hogy 
a kondenzvíz szabályosan folyhasson (18. ábra).
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18. ábra– Példa kondenzvíz-elvezető csatlakozásra csapdán keresztül

6.6  Integráció szolár hőrendszerrel (csak EKHHE200PCV37 
és EKHHE260PCV37 modellek esetén)
A következő ábra (19. ábra) bemutatja a berendezés 
csatlakoztatásának módját egy olyan szolár hőrendszerhez, 
amelyet egy, a berendezés DIG.1 bemenetéhez "feszültségmentes 
csatlakozású" kimenettel csatlakoztatható dedikált elektronikus 
vezérlő (nincs mellékelve) irányít (lásd: "6.7.1 Távoli csatlakozások").

Ahhoz, hogy a berendezést ilyen konfigurációban használja, be 
kell állítani a következő paramétert: P16 = 1 (lásd: 8.1. bekezdés).
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19. ábra

A következő ábrák (20. ábra és 21. ábra) bemutatják a berendezés 
olyan szolár hőrendszerhez való csatlakoztatásának módját, 
amelyet a követlenül a hőrendszer vezérel dedikált elektronikus 
vezérlő nélkül.
A 20. ábra ábrán látható konfigurációban a napkollektor túlmelegedése 
esetén aktiválódik egy leeresztőszelep (nincs mellékelve), amely egy 
HMV-tárolótartályba (puffer) üríti a berendezésben levő melegvizet.
A 21. ábra ábrán látható konfigurációban azonban a napkollektor 
zsaluja záródik.
Ez mindkét esetben azért történik, hogy a kollektor lehűlhessen.

KI

BE
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Ahhoz, hogy a berendezést ezekben a konfigurációkban 
használja, be kell állítani a következő paramétereket: P12 = 2 
és P16 = 2 (lásd: 8.1 bekezdés).
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20. ábra
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21. ábra

Jelmagyarázat (19. ábra, 20. ábra és 21. ábra)
 1 Hideg víz bemenete
 2 Szolártekercs kimenete
 3 Szolártekercs bemenete
 4 Keringetés
 5 Meleg víz kimenete
 8 Szolár hőtekercs
 10 Leeresztőszelep
 16 Keringető szivattyú 
  (BE/KI típusú)
 17 Ellenőrzőszelep
 18 Automatikus termosztátos 

keverőberendezés
 19 Napkollektor

 20 Napkollektor szondája 
(PT1000, nincs mellékelve*)

 21 Napkollektor zsaluja
 22 HMV puffer
 23 Szolártekercs szondája 

(nincs mellékelve)
 24 Hőszivattyú
 25 Szolárszivattyú (BE/KI típusú)
 26 Szolárszivattyú hőmegsza-

kítója (mellékelve)
 A Szolárszonda és hőmeg-

szakító ürege

* Javasoljuk, hogy használja a PT1000 cikkszámú napkollek-
torszondát (elérhető a gyártó kiegészítőinek listáján)
6.7  Elektromos csatlakozók 
A készülék váltakozó áramú tápellátáshoz való csatlakoztatása 
előtt ellenőrizni kell az elektromos rendszert, hogy megfelel-e 
a hatályos jogszabályoknak, és hogy képes-e a vízmelegítő 
maximális áramfelvételéhez szükséges energia (lásd a műszaki 
jellemzőkre vonatkozó 4.2-es bekezdést) biztosítására, 
figyelembe véve a kábelek méretét és a rájuk vonatkozó 
hatályos jogszabályoknak való megfelelést is. 
A készülékhez egy Schuko-csatlakozóval (23. ábra) felszerelt 
tápvezeték van mellékelve. A váltakozó áramú tápellátáshoz 
való csatlakozáshoz a következők szükségesek: 
• Schuko fali aljzat földeléssel és különálló védelemmel (22. ábra);
• omnipoláris 16 A-es megszakító legalább 3 mm-es 

csatlakozónyílással;
• 30 mA-es differenciál megszakító.
Nem szabad több kimeneti csatlakozót, hosszabbítókábelt és 
adaptert használni.
A készülék földeléséhez tilos a víz-, a fűtő- vagy a gázrendszer 
vezetékeit használni.
A berendezés használata előtt győződjön meg róla, hogy 
a hálózati feszültség megfelel a berendezés adattábláján 
feltüntetett értéknek.
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az olyan károkért, 
amely a rendszer földelésének hibája vagy az elektromos 
tápellátás hibás működése miatt következtek be.

22. ábra – Schuko-aljzat 23. ábra – Az egység csatlakozója

KI

BE
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BE
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6.7.1  Távoli csatlakozások
Az egység más távoli energiarendszerekkel vagy 
energiamérőkkel való csatlakoztatásra lett tervezve (szolár 
hőrendszer, fotovoltaikus, csúcsidőn kívüli) 

BEMENETEK
• Digital 1 (DIG1). Digitális bemenet a szolár hőrendszerhez 

(csak a következő modellek esetében: PCV3). Dedikált 
vezérlőegységgel rendelkező szolár hőrendszer esetén a 
vezérlőegység csatlakoztatható úgy a berendezéshez, hogy a 
hőszivattyú kikapcsoljon, amikor a napkollektor energiát termel. 
Feszültségmentes csatlakozóval van felszerelve, amely zár, 
amikor a szolár rendszer aktív, és a berendezéshez mellékelt 6 
magos kábel két fehér és barna vezetékéhez csatlakoztatható.
A tartozék szolár hőrendszerrel való aktiválásához állítsa be 
a következő paramétert: P16 = 1.

• Digital 2 (DIG2). Digitális bemenet a fotovoltaikus rendszerhez. 
Ha a berendezéshez fotovoltaikus rendszer van csatlakoztatva, 
túltermelés esetén használhatja azt a melegvízből való 
energiaelvételhez. Ha a rendszer olyan feszültségmentes 
csatlakozóval van felszerelve (például az inverter felől), amely 
energiatúltermelés esetén zár, az a berendezéshez mellékelt 6 
magos kábel két zöld és sárga vezetékéhez csatlakoztatható.
A tartozék fotovoltaikus rendszerrel való aktiválásához állítsa 
be a következő paramétert: P23 = 1.

• Digital 3 (DIG3). Bemenet csúcsidőn kívüli működés esetén. 
Ez a csak egyes országokban elérhető funkció lehetővé teszi 
a berendezés számára, hogy csak a kívülről, kedvezményes 
díjszabással érkező jelek esetén lépjen működésbe. Ha 
az elektromos védőrelé feszültségmentes csatlakozóval 
van felszerelve, amely zár, ha a kedvezményes díjszabás 
elérhető, az a berendezéshez mellékelt 6 magos kábel két 
szürke és rózsaszín vezetékéhez csatlakoztatható.
Állítsa be a P24 = 1 paramétert a csúcsidőn kívüli működés 
aktiválásához gazdaságos üzemmódban, illetve a P24 = 2 
paramétert a csúcsidőn kívüli működés aktiválásához AUTO 
üzemmódban.

• A szolár hőrendszer/HMV keringetőszivattyú áramláskapcsoló-
jának digitális bemenete (LPSW) (nincs mellékelve)

• Napkollektor szondájának analóg bemenete (PT1000).

KIMENETEK
230 VAC – 16 A relés kimenet N.O.-érintkezővel a szolár 
hőrendszerhez / HMV keringetőszivattyúhoz (BE/KI típus).

230 VAC – 5 A relés kimenet N.O.-érintkezővel a napkollektor 
zsalujához / leeresztőszelepéhez.
Csak a következő modellek esetében: PCV3

 Megjegyzés: A távoli kapcsolatokkal és a berendezés ezen 
rendszerekkel való konfigurációjával kapcsolatos további 
információkért lásd a "7.5 Üzemmód" és "8.1.1 A berendezés 
paramétereinek listája" bekezdést.

6.7.1.1 Távoli kapcsolatok
A digitális bemenetekhez való csatlakozáshoz a berendezéshez 
egy további 6 magos kábel van mellékelve, amely a felhasználói 
felület jel paneléhez van csatlakoztatva (az eszközön belül 
található). A lehetséges energiarendszerekkel való távoli 
kapcsolatokat a felszerelést végző szakembernek kell beállítania 
(csatlakozódobozok, kivezetések és csatlakozókábelek).
A következő ábrákon a távoli kapcsolatok egy példáját láthatja 
(24. ábra és 25. ábra), amely nem haladhatja meg a 3 m-es 
távolságot.

24. ábra– Távoli kapcsolat – példa
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25. ábra
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A 6 magos kábel távoli kapcsolathoz való felhasználásához 
távolítsa el a kazán felső borítását, és vezesse ki a már 

az egységben lévő kábelt a hátsó borításon lévő speciális 
tömszelencén.

6.8  Huzalozási rajz

COMP

(N)

(L)

EMC-szűrő

CN20 CN15 CN26

CN22

CN11 CN13 CN10
CN14

CN7CN3

CN23

CN6

CN12
CN9

CN8

CN5CN4CN1CN2CN27
CN21

CN25

CN17CN19

CN16

R

YE-GN
Forrógáz-
hőcserélő

C

EC 
ventilátor-
motor

YE-GN

Elektromos 
fűtőelem

M

KF- panel

Wi-Fi-panel

F.C.T.- 
kapcsolat

HPSW

S
Kompresszor

YE-GN

YE-GN

Tápellátás

YE-GN

Víztartály

Tartály burkolata

Ventilátormotor

Kompresszor

YE-GN

YE-GN

YE-GN
Szolár/
melegvíz-
szivattyú

YE-GN

Biztonsági 
termosztát

CN18

L L

L

N N

N

ALAPLAP

N L

L

N
N

L

Szolár/
melegvíz-
szivattyú

Szolár leer.sz.

CN11

C15uF
1. híd

Napkollektor 
szondája

T5AL250V

Szolár hőmegszakító

P4

P5

P3

26. ábra– A berendezés huzalozási rajza

A tápáramköri lapon elérhető csatlakozók leírása

CN1 Levegő, jégmentesítés és víz NTC szondái
CN2 Nem használható

CN3 A szolár hőrendszer vezérléséhez tartozó szonda – 
csak a következő modellek esetében: PCV3

CN4 Nem használható

CN5 Szolár rendszer digitális bemenetei, PV, 
csúcsidőn kívüli működés

CN6 Magasnyomás-kapcsoló

CN7 A szolár hőrendszer/HMV keringetőszivattyú 
áramláskapcsolója (nincs mellékelve)

CN8 Az elektromos ventilátor PWM-vezérlője (EC)
CN9+CN12 Nem használható
CN10 A ventilátor tápellátása (EC, AC)

CN11
Szolár hőrendszer/HMV keringetőszivattyú (BE/
KI típus), leeresztőszelep vagy napkollektorzsalu 
csak a következő modellek esetében: PCV3

CN13 A forró gázos jégmentesítő szelep tápellátása
CN14 Nem használható
CN15 A kompresszor tápellátása
CN16 A fűtőelem tápellátása
CN17 Nem használható
CN18 Fő tápellátás, 230 V – 1 fázis – 50 Hz
CN19 Földelés csatlakozói

CN20 230 VAC tápellátás a külső áramforrású 
anódkonverterhez

CN21 Csatlakozó gyártás utáni vizsgálattal/
próbaüzemmel

CN22 W-FI kártya csatlakozója (nincs mellékelve)
CN23 A felhasználói felület csatlakozója
CN25 Nem használható
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A szolár hőrendszerhez/melegvizes keringetőkörhöz tartozó biztonsági 
áramláskapcsoló csatlakoztatásához a berendezéshez a következők 
szerint járjon el (kizárólag képesített szakemberek részére):

• Válassza le a berendezés tápellátását.
• Távolítsa el a berendezés felső borítását, majd a tápáramkör 

borítását.
• Távolítsa el az áthidalót (1. hidat) a tápáramköri lap CN7-

es csatlakozójáról, majd vágja el a középen hidat formáló 
vezetőt, és csatlakoztassa azt egy megfelelő kivezetéshez.

• Csatlakoztasson egy alaphelyzetben zárt (N.C.) típusú 
áramláskapcsolót, és csatlakoztasson mindent a CN7-es 
csatlakozóhoz.

• Szerelje vissza a műanyag alkatrészeket, és mielőtt áram 
alá helyezné, győződjön meg arról, hogy a berendezés 
megfelelően lett összeszerelve.

Ha ehelyett alaphelyzetben nyitott (N.O.) típusú áramláskapcsolót 
használ, be kell állítania a következő paramétert: P15 = 1 (lásd 
a 8.1 bekezdést).

���

A szolár keringetőszivattyúhoz tartozó hőmegszakító (nincs 
mellékelve) csatlakoztatásához a következők szerint járjon el 
(kizárólag képzett szakemberek részére):

• Válassza le a berendezés tápellátását;
• Helyezze az izzót teljesen a tartály dedikált ürgébe ("A"), 

majd zárja be a tömszelencét;
• Csavarja ki annyira a hajszálcsövet, hogy be tudja helyezni a 

hőmegszakítót a megfelelő falra szerelt borításba;
• Csatlakoztassa sorosan a hőmegszakítót a szolár 

keringetőszivattyú fázis ("L") és nulla ("N") csatlakozóihoz 
minden pólus megszakításához.

• Ellenőrizze az összes csatlakozást, mielőtt áram alá helyezi 
a készüléket. 

7. A FELHASZNÁLÓI FELÜLET ÉS A BERENDEZÉS 
MŰKÖDÉSÉNEK LEÍRÁSA

27. ábra

Leírás Szimbólum
"Be/Ki" gomb a bekapcsoláshoz, a termék készenléti 
üzemmódba helyezéséhez, a gombok feloldásához, 
a módosítások mentéséhez
"Beállítás" gomb a paraméterérték szerkesztéséhez és 
megerősítéséhez;
"Növelés" gomb a célhőmérsékleti érték, paraméter vagy 
jelszó növeléséhez
"Csökkentés" gomb a célhőmérsékleti érték, paraméter 
vagy jelszó csökkentéséhez
Hőszivattyú üzemmód (gazdaságos üzemmód)
Fűtőelemes üzemmód (ELEKTROMOS üzemmód)

AUTOMATIKUS üzemmód  + 
SEGÉDMÓD (villogó szimbólumok)  + 

Gombzár aktív

Jégmentesítés

Jégvédelem

Legionella elleni ciklus

Szünnap üzemmód;

Működés időzítéssel

Órabeállítás (villogó szimbólum)
Csatlakoztatva van a Wi-Fi-vel
(ezeknél a modelleknél nem érhető el)
Fotovoltaikus üzemmód
(villogó szimbólum esetén a tartozék nem aktív)
Szolár hőrendszeres üzemmód
(villogó szimbólum esetén a tartozék nem aktív)
Hiba vagy a védelem bekapcsolt
Csúcsidőn kívüli üzemmód (villogó szimbólum esetén 
a berendezés készenlétben marad)

Ennek a vízmelegítő modellnek a felhasználói felülete négy 
kapacitív gombból és egy LED-kijelzőből áll.
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Amint a vízmelegítő áram alá kerül, a négy gomb háttérvilágítást kap, 
és valamennyi ikon és kijelzőszegmens egyszerre felvillan 3 mp-ig. 
A termék normál működése közben a kijelző három számjegye a 
vízhőmérsékletet jelzi °C-ban, amelyet a felső vízszonda (ha a P11-
es paraméter értéke 1) vagy az alsó vízszonda (ha P11 = 0) mér.
A kiválasztott üzemmód célhőmérsékletének módosításakor 
a célhőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
Az ikonok a kiválasztott üzemmódot, az esetleges riasztásokat, 
a Wi-Fi-kapcsolat állapotát és a termék állapotával kapcsolatos 
egyéb információkat jelzik.
7.1  A vízmelegítő ki- és bekapcsolása és a gombok feloldása
Ha a vízmelegítő megfelelő áramellátással rendelkezik, lehet 
"BE" állapotban, azaz az elérhető üzemmódok (gazdaságos, 
automatikus stb.) egyikében vagy készenléti üzemmódban.
Készenléti üzemmódban a négy kapacitív gomb a könnyebb 
láthatóság érdekében háttérvilágítást kap, a Wi-Fi ikon a külső Wi-Fi 
útválasztóval (nincs mellékelve) való kapcsolat állapotától függően 
világít, ha pedig nincsenek aktív riasztások vagy jégvédelem, az 
összes többi ikon és a három számjegy szegmensei is ki vannak 
kapcsolva.

Bekapcsolás
Ha a vízmelegítő készenléti üzemmódban van, és a "gombzár" 
funkció aktív (a bal alsó lakat ikon világít), először "fel kell 
oldani" a gombokat a BE/KI gomb legalább 3 másodpercig való 
nyomva tartásával (a lakat ikon kialszik), ezután a vízmelegítő 
bekapcsolásához újból legalább 3 másodpercig nyomva kell 
tartani a BE/KI gombot.

Kikapcsolás
Ha a vízmelegítő be van kapcsolva és a "gombzár" funkció aktív, 
először "fel kell oldani" a gombokat a BE/KI gomb legalább 
3 másodpercig való nyomva tartásával, majd a vízmelegítő 
kikapcsolásához (készenléti állapotba helyezéséhez) újból 
legalább 3 másodpercig nyomva kell tartani a BE/KI gombot.
Bármelyik állapotban a felhasználói felületen lévő négy gomb 
bármelyikének utolsó lenyomásától számított 60 másodperc 
elteltével a gombzár funkció automatikusan aktiválódik, hogy 
megakadályozza a vízmelegítővel való lehetséges interakciót 
(például gyerekek által stb.). Ezenkívül a gombok háttérvilágítása 
elhalványul, hogy az egység energiafogyasztása csökkenjen. 
A négy gomb bármelyikének lenyomásával a gombok és 
a kijelző háttérvilágítása a jobb láthatóság érdekében azonnal 
visszatér a normál szintre.

7.2  Az óra beállítása
Az órabeállításokhoz való hozzáféréshez feloldott gombok 
mellett tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig  
(a  szimbólum villog).

A "+" és "-" gombok segítségével állítsa be az időt, majd a "  " 
lenyomásával erősítse meg, ezután állítsa be a perceket.
A beállítások megerősítéséhez és a kilépéshez nyomja meg  
a  gombot.
7.3  Az időzítés beállítása
A berendezés óráját be kell állítani az időzítés aktiválása előtt.
Válassza ki a kívánt működési üzemmódot, majd állítsa be az 
időzítést.
Az időzítést csak a GAZDASÁGOS – AUTOMATIKUS – SEGÉDMÓD 
– ELEKTROMOS és SZELLŐZTETÉS üzemmódokban lehet aktiválni.
Az időzítés beállításához feloldott gombok mellett tartsa 
lenyomva egyszerre a  és a "-" gombot 3 másodpercig (a  
szimbólum megjelenik). 
A "+" és a "-" gombok segítségével állítsa be a bekapcsolás 
időpontját, a megerősítéshez nyomja le a  gombot, majd 
állítsa be a bekapcsolt állapotban töltendő perceket.
A megerősítéshez és a kikapcsolás időpontjának beállítására 
való továbblépéshez nyomja meg a  gombot.
A megerősítéshez nyomja meg a  gombot, majd a "+" és a "-" 
gombok segítségével válassza ki a kívánt üzemmódot az időzítéshez 
(GAZDASÁGOS, AUTOMATIKUS, SEGÉDMÓD, ELEKTROMOS, 
SZELLŐZTETÉS).
A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a  gombot.
Megjegyzés: Az időzítési ciklus végén a berendezés készenléti 
üzemmódba vált, és egészen a másnapi ismétlődéséig ebben 
az állapotban marad

Az időzítés inaktiválása: 
• állítsa be éjfélre a be- és a kikapcsolás idejét is (00:00);
• nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz;
• tartsa lenyomva egyszerre a  és a "-" gombot 3 

másodpercig (a  szimbólum eltűnik). 
7.4  A melegvíz célhőmérsékletének beállítása
A melegvíz célhőmérsékletének beállítása a GAZDASÁGOS, AUTO-
MATIKUS, SEGÉDMÓD és ELEKTROMOS üzemmódokban lehetséges
A  gombbal válassza ki a kívánt üzemmódot, majd a "+" és a 
"-" gombok segítségével állítsa be a célhőmérsékletet.
A megerősítéshez nyomja meg a  gombot, a kilépéshez 
pedig a  gombot.

Üzemmód Meleg víz célhőmérséklete
Tartomány Alapértelmezett

GAZDASÁGOS 43÷62°C 55°C
AUTOMATIKUS 43÷62°C 55°C
SEGÉDMÓD 43÷75°C* 55°C
ELEKTROMOS 43÷75°C 55°C
* SEGÉDMÓD üzemmódban a hőszivattyú maximális beállítható 
célhőmérséklete 62°C. Tehát ha ennél magasabb értéket állít 
be, az csak a fűtőelemre vonatkozik.
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7.5  ÜZEMMÓD
Ehhez a vízmelegítőhöz az alábbi üzemmódok érhetők el:
- GAZDASÁGOS;
- SEGÉDMÓD;
- ELEKTROMOS;
- SZELLŐZTETÉS;
- SZÜNNAP;
- AUTOMATIKUS.
A berendezés gazdaságos üzemmódra van állítva; a gomb (
) megnyomásával kiválasztható a kívánt üzemmód.

A GAZDASÁGOS, SEGÉDMÓD és AUTOMATIKUS 
üzemmódok esetén, ha 3 másodpercig egyszerre lenyomja 
a "+" és a "-" gombot, aktiválhatja a "csendes módot" (például 
éjszaka), ami csökkenti a berendezés zaját; ebben az állapotban 
a vízmelegítési teljesítmény kisebb lehet. 
Az üzemmód kikapcsolásához nyomja le ismét 3 másodpercig 
a "+" és a "-" gombot.

7.5.1  GAZDASÁGOS
A kijelzőn megjelenik a  szimbólum

Ebben az üzemmódban a termék üzemeltetési korlátain belül 
a maximális energiamegtakarítás biztosítása érdekében csak 
a hőszivattyú van használatban.
A hőszivattyú az üzemmód kiválasztása vagy a legutolsó 
kikapcsolás óta eltelt 5 perc után bekapcsol.
Kikapcsolás esetén az első 5 percben a hőszivattyú bekapcsolva 
marad, hogy mindenképpen biztosítsa a legalább 5 perces 
folyamatos működést.

7.5.2  SEGÉDMÓD
A kijelzőn a  +  szimbólumok villognak.

Ebben az üzemmódban a termék üzemeltetési korlátain belül 
a gyorsabb melegítés érdekében a hőszivattyú és a fűtőelem is 
használatban van.
A hőszivattyú az üzemmód kiválasztása vagy a legutolsó 
kikapcsolás óta eltelt 5 perc után bekapcsol.
Kikapcsolás esetén az első 5 percben a hőszivattyú bekapcsolva 
marad, hogy mindenképpen biztosítsa a legalább 5 perces 
folyamatos működést.
A fűtőelem azonnal bekapcsol.

7.5.3  ELEKTROMOS
A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

Ebben az üzemmódban a termék üzemeltetési korlátain belül 
csak a fűtőelem van használatban, ez alacsony bemenetilevegő-
hőmérséklet esetén hasznos.

7.5.4  SZELLŐZTETÉS
A kijelzőn megjelenik a  üzenet.

Ebben az üzemmódban csak a berendezésben lévő elektromos 
ventilátor van használatban, ez a felszerelés helyén a szobában 
lévő levegő keringetéséhez hasznos.
Automatikus üzemmódban a ventilátor minimális sebességre 
lesz beállítva.

7.5.5  SZÜNNAP
A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

Ez az üzemmód akkor hasznos, ha korlátozott időre távozik, 
hogy a visszatéréskor a berendezést már működésben találja, 
automatikus üzemmódban.
A + és a - gombok segítségével beállíthatja a távollét 
napjainak számát, amelyek során a berendezésnek készenléti 
üzemmódban kell maradnia.
A megerősítéshez nyomja meg a , majd a be/ki gombot.

7.5.6  AUTOMATIKUS
A kijelzőn megjelennek a  +  szimbólumok.

Ebben az üzemmódban a termék üzemeltetési korlátain belül 
a lehető legjobb kényelem biztosítása érdekében a hőszivattyú, 
és szükség esetén a fűtőelem is használatban van.
A hőszivattyú az üzemmód kiválasztása vagy a legutolsó 
kikapcsolás óta eltelt 5 perc után bekapcsol.
Kikapcsolás esetén az első 5 percben a hőszivattyú bekapcsolva 
marad, hogy mindenképpen biztosítsa a legalább 5 perces 
folyamatos működést.
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7.6  TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

7.6.1  Szolár üzemmód +  vagy + +  vagy +
 (Csak a következő modellek esetében: PCV3)
Ha a szolár üzemmódot a szerelési menüből aktiválják, csak 
a GAZDASÁGOS – AUTOMATIKUS – SZÜNNAP üzemmódok 
lesznek elérhetők.

Amikor a kijelzőn a  szimbólum villog, a szolár üzemmód nem 
működik, az egység pedig a beállított üzemmódban működik: 
GAZDASÁGOS, AUTOMATIKUS vagy SZÜNNAP.
Amikor a kijelzőn a  szimbólum világít, a szolárrendszer által 
termelt energia a tartályban lévő vizet melegíti a szolártekercsen 
keresztül.

7.6.2   Fotovoltaikus üzemmód +  vagy + +  vagy 
+

Ha a fotovoltaikus üzemmódot a szerelési menüből aktiválják, 
csak a GAZDASÁGOS – AUTOMATIKUS – SZÜNNAP 
üzemmódok lesznek elérhetők.
Ha a képernyőn a  szimbólum villog, a fotovoltaikus üzemmód 
nem működik, az egység a pedig beállított üzemmódban 
működik: GAZDASÁGOS, AUTOMATIKUS vagy SZÜNNAP.
Ha a képernyőn a  szimbólum világít, a fotovoltaikus rendszer 
által termelt energia a tartályban lévő vizet melegíti.
Ha a GAZDASÁGOS üzemmód van kiválasztva, a hőszivattyú 
addig működik, amíg el nem éri a célhőmérsékletet, és 
a fűtőelem is be van kapcsolva, amíg el nem éri a szerelési 
menüben beállított fotovoltaikus célhőmérsékletet.
Egyéb esetben, ha az AUTOMATIKUS üzemmód van 
kiválasztva, a fűtőelem is bekapcsolható, mielőtt elérné az 
üzemmód célhőmérsékletét, ha a körülmények úgy kívánják.

7.6.3  Csúcsidőn kívüli üzemmód +  vagy + +
Ha a fotovoltaikus üzemmódot a szerelési menüből aktiválják, 
csak a GAZDASÁGOS – AUTOMATIKUS üzemmódok lesznek 
elérhetők.
Ha a képernyőn a  szimbólum villog, a csúcsidőn kívüli 
üzemmód nem működik, az egység készenlétben marad, 
a hőszivattyú és a fűtőelem pedig ki van kapcsolva.
Egyéb esetben, ha a  szimbólum világít, az egység 
GAZDASÁGOS vagy AUTOMATIKUS üzemmódban működik.

7.6.4  Legionella elleni funkció 
A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

Kéthetente a beállított időpontban a tartályban lévő fűtőelem 
egy vízfűtési ciklust hajt végre a legionella elleni hőmérséklet 
eléréséiig, majd ezt a hőmérsékletet a beállított ideig fenntartja.
Ha a legionella elleni hőmérséklet elérésekor a ciklus nem megy 
végbe megfelelően 10 órán belül, leáll, majd 2 hét elteltével újra 
lefut.
Ha a legionella elleni funkció kérése SZÜNNAP üzemmódban 
történik, a legionella elleni ciklus a távoltöltött napok elteltével 
az újbóli aktiváláskor azonnal végbemegy.

A legionella elleni funkció paraméterei Tartomány Alapértel-
mezett

A legionella elleni funkció  
célhőmérséklete (P3) 50÷75°C 75°C

A legionella elleni ciklus időtartama (P4) 0÷90 perc 30 perc
A legionella elleni ciklus aktiválásának 
ideje (P29) 0÷23 óra 23 óra

7.6.5  Jégmentesítés funkció
A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

Ez a berendezés evaporátor jégmentesítő funkcióval 
rendelkezik, amely akkor aktiválódik, ha a hőszivattyú működése 
közbeni körülmények megkövetelik.
A jégmentesítés az evaporátorba való gázbefecskendezéssel 
történik, így lehetséges az evaporátor gyors jégmentesítése.
Jégmentesítés közben a berendezéshez biztosított fűtőelem 
kikapcsol, kivéve, ha a szerelési menüben ez másként lett 
beállítva (P6-os paraméter).
A jégmentesítés maximális időtartama 8 perc.

7.6.6  Jégvédelem 
A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

Ez a védelem megakadályozza, hogy a tartályban lévő víz 
hőmérséklete a nullához közelítő értéket érjen el.
Amikor a berendezés készenléti üzemmódban van, ha 
a tartályban lévő víz hőmérséklete 5°C vagy annál alacsonyabb 
(a szerelési menüben konfigurálható paraméter), a jégvédelmi 
funkció aktiválódik, amely bekapcsolja a fűtőelemet addig, 
amíg el nem éri a 12°C-ot (a szerelési menüben konfigurálható 
paraméter).
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7.7  Hibák/védelem
Ez a berendezés öndiagnosztikai rendszerrel rendelkezik, amely képes néhány lehetséges hiba és rendellenes működési körülmény 
kezelésére a következő módszerrel: észlelés, jelzés, vészhelyzeti eljárás véghezvitele a hiba javításáig.

Hiba/védelem Hibakód Jelzés a kijelzőn

A tartály alsó szondájának hibája P01  + P01
A tartály felső szondájának hibája P02  + P02
A jégmentesítés szondájának hibája P03  + P03
A levegőbemeneti szonda hibája P04  + P04
Az evaporátor bemeneti szondájának hibája P05  + P05
Az evaporátor kimeneti szondájának hibája P06  + P06
A kompresszor áramlási szondájának hibája P07  + P07
A napkollektor szondájának hibája P08  + P08
Túlnyomásvédelem E01  + E01
A szolár-/keringetőkör riasztása E02  +E02
A hőszivattyú működtetéséhez nem megfelelő hőmérsékletre vonatkozó riasztás
(Ha ez a riasztás aktív, a berendezés a vizet csak a fűtőelemmel melegíti) PA  +PA

Nincs kommunikáció (ha ez a riasztás aktív, a berendezés nem működik) E08  + E08
Az elektromos ventilátor hibája E03  + E03

Ha a fenti hibák bármelyike fennáll, fel kell venni a kapcsolatot a gyártó műszaki támogatási szolgáltatásával, és meg kell 
adni a kijelzőn megjelenített hibakódot.
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8. BEÜZEMELÉS

FIGYELEM!: Ellenőrizze, hogy a berendezés 
csatlakoztatva van-e a földelővezetékhez. 

FIGYELEM!: Ellenőrizze, hogy a hálózati 
feszültség megegyezik-e a berendezés 
besorolási tábláján szereplővel. 

VIGYÁZAT: A készüléket csak azután lehet 
bekapcsolni, hogy megtelt vízzel. 

A beüzemeléshez folytassa az alábbi műveletekkel:
• Ha a készülék beszerelése és minden csatlakozás elkészült 

(légtechnikai, hidraulikus, elektromos stb.), fel kell tölteni 
vízzel a használativíz-hálózatból. A készülék feltöltéséhez ki 
kell nyitni a használativíz-hálózati vízellátás központi csapját 
és a legközelebbi melegvíz-csapot, és gondoskodni kell arról, 
hogy a tartályban lévő összes levegő fokozatosan kijusson.

• Ne lépje túl az "általános műszaki adatok" szakaszban 
megjelölt maximális megengedhető nyomást.

• Ellenőrizze a vízkörbiztonsági eszközöket.
• Csatlakoztassa az egységet a hálózathoz.
• Ha a berendezés csatlakoztatva van a hálózathoz, a kazán 

készenléti üzemmódban van, a kijelző kikapcsolva marad, 
a bekapcsológomb pedig világítani kezd.

• Nyomja meg a BE/KI gombot, az egység "GAZDASÁGOS" 
üzemmódban (gyári beállítás) aktiválódik.

Hirtelen áramszünet esetén az áramellátás visszatéréskor 
a berendezés a megszakítás előtti üzemmódban fog újraindulni.
8.1  Üzemeltetési paraméterek lekérdezése, szerkesztése
Ez a berendezés két különböző menüvel rendelkezik az 
üzemeltetési paraméterek megtekintéséhez és szerkesztéséhez 
(lásd: "8.1.1 A berendezés paramétereinek listája").
A berendezés működésekor a paraméterek bármikor szabadon 
megtekinthetők a gombok feloldásával (lásd: "7.1 A vízmelegítő ki- 
és bekapcsolása és a gombok feloldása"), illetve a "  " és a "+" 
gomb 3 másodpercig tartó egyidejű lenyomva tartásával. Az első 
paraméter címkéje a kijelzőn látható az "A" betűvel. A "+" gomb 
lenyomása megjeleníti az értékét, a gomb újbóli megnyomásával 
a második "B" paraméter címkéje jelenik meg és így tovább.
A "+" és a "-" gombokkal a paraméterek teljes listája 
végigléptethető előre/hátra.
A kilépéshez nyomja meg a "BE/KI" gombot.
Az üzemeltetési paraméterek csak a berendezés készenléti 
üzemmódjában szerkeszthetők, és szükséges megadni a jelszót is.

MEGJEGYZÉS!: "A jelszó használata képzett szakemberek 
számára van fenntartva; a helytelen paraméter-beállítások 
okozta összes következmény az ügyfél felelőssége. 
Emiatt a jótállás nem vonatkozik az ügyfél által a normál 
jótállási időszak során a bármely hivatalos DAIKIN 
műszaki támogatási központtól kért közbeavatkozásra, 
ha a termék problémája a jelszóval védett paraméterek 
nem megfelelő beállítása következtében jelentkezett." 

Feloldott gombok mellett, csak készenléti üzemmódban tartsa 
lenyomva 3 másodpercig egyszerre a "  " és a "+" gombot 
a berendezés paraméterszerkesztési menüjének eléréséhez. 
(jelszóval védett: 35). A kijelzőn a "00" számjegyek jelennek 
meg. Nyomja meg a "  " gombot. A bal oldali "0" számjegy 
villog, a "+" és a "-" gombok segítségével válassza ki az első 
beírni kívánt számot (3), a megerősítéshez nyomja meg a 
"  " gombot. Ugyanígy folytassa a második számjeggyel (5).
Ha a jelszó helyes, megjelenik a P1 paraméter. A "+" gomb 
megnyomása megjeleníti a paraméter alapértelmezett értékét, 
amelyet a   , majd a "+" és a "-" gombok segítségével változtathat 
meg a paraméter megengedhető tartományán belül. Ezután nyomja 
meg a    gombot a megerősítéshez, majd a "+" gombot a többi 
paraméterrel való folytatáshoz. 
Ha végzett a kívánt paraméterek szerkesztésével, a mentéshez 
és kilépéshez nyomja meg a be/ki gombot.
A berendezés ekkor visszatér készenléti üzemmódba.
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8.1.1  A berendezés paramétereinek listája
Paraméter Leírás Tartomány Alapértelmezett Megjegyzések

A Alsó vízhőmérsékleti szonda -30÷99°C Mért érték Nem módosítható
B Felső vízhőmérsékleti szonda -30÷99°C Mért érték Nem módosítható
C A jégmentesítési hőmérséklet szondája -30÷99°C Mért érték Nem módosítható
D A levegőellátás hőmérsékletének szondája -30÷99°C Mért érték Nem módosítható

E Az evaporátor bemeneti gázhőmérsékletének 
szondája -30÷99°C Mért érték / "0°C", ha a P33 = 0 Nem módosítható (1)

F Az evaporátor kimeneti gázhőmérsékletének 
szondája -30÷99°C Mért érték / "0°C", ha a P33 = 0 Nem módosítható (1)

G A kompresszorból elvezetett gáz hőmérsékletének 
szondája 0÷125°C Mért érték / "0°C", ha a P33 = 0 Nem módosítható (1)

H Napkollektor-hőmérséklet szondája (PT1000) 0÷150°C Mért érték / "0°C", ha a P16 = 2 Nem módosítható (2)

I EEV nyitási fokozata 30÷500 Mért érték / a P40 értéke, ha a 
P39 = 1 Nem módosítható (1)

J A tápáramköri lap belső vezérlőprogramjának 
verziója 0÷99 Aktuális érték Nem módosítható

L A felhasználói felület belső 
vezérlőprogramjának verziója 0÷99 Aktuális érték Nem módosítható

P1 Hiszterézis a hőszivattyú működésének alsó 
vízszondáján 2÷15°C 7°C Módosítható

P2 Az elektromos fűtőelem bekapcsolásának 
késleltetése 0÷90 perc 6 perc Funkció kizárva

P3 Legionella elleni célhőmérséklet 50°C÷75°C 75°C Módosítható
P4 A legionella elleni ciklus időtartama 0÷90 perc 30 perc Módosítható

P5 Jégmentesítési üzemmód 0 = kompresszor leállítása
1 = forrógáz 1 Módosítható

P6 Az elektromos fűtőelem használata 
jégmentesítéskor 

0 = KI 
1 = BE 0 Módosítható

P7 Késés két egymást követő jégmentesítő ciklus 
között 30÷90 perc 60 perc Módosítható

P8 Hőmérsékleti küszöb a jégmentesítés indításához -30÷0°C -5°C Módosítható
P9 Hőmérsékleti küszöb a jégmentesítés leállításához 2÷30°C 3°C Módosítható

P10 A jégmentesítés maximális időtartama 3perc÷12perc 10 perc Módosítható

P11 A vízhőmérsékleti szonda megjelenített értéke 
a kijelzőn

0 = alsó
1 = felső 1 Módosítható

P12 A külső szivattyú használati módja
0 = mindig KI
1 = melegvíz-keringetés
2 = Hőszolárrendszer

1 Módosítható

P13 A melegvíz-keringetőszivattyú működési módja 0 = hőszivattyúval
1 = mindig BE 0 Módosítható

P14
Evaporátor ventilátorának típusa (EC; 
AC; dupla sebességű AC; EC dinamikus 
sebességszabályozással)

0 = EC
1 = AC
2 = dupla sebességű AC
3 = EC dinamikus 
sebességszabályozással

3 Módosítható

P15
Meleg vizes/szolár keringetőkör biztonsági 
áramláskapcsolójának típusa, alacsony 
nyomás választókapcsolója

0 = NC
1 = NO
2 = alacsony nyomás 
választókapcsolója

0 Módosítható

P16 Szolár mód integrációja

0 = állandó jelleggel kikapcsolva
1 = a DIG1-gyel működik
2 = a hőszolárrendszer közvetlen 
vezérlése

0 Módosítható (2)
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Paraméter Leírás Tartomány Alapértelmezett Megjegyzések

P17 Hőszivattyú indításának késleltetése a DIG1 
nyitása után 10÷60 perc 20 perc Módosítható (2)

P18
Alsó vízszonda hőmérsékletértéke 
a hőszivattyú leállításához a szolár mód 
integrációja esetén = 1 (DIG1 használatakor)

20÷60°C 40°C Módosítható (2)

P19
Hiszterézis az alsó vízszondán a hőszivattyú 
indításához a szolár mód integrációja esetén = 
2 (a hőszolárrendszer közvetlen vezérlése)

5÷20°C 10°C Módosítható (2)

P20

Hőmérsékleti határérték a szolár leeresztőszelep/
napkollektor zsalujának felhajtási műveletéhez 
a szolár mód integrációja esetén = 2 (a 
hőszolárrendszer közvetlen vezérlése)

100÷150°C 140°C Módosítható (2)

P21 Alsó vízszonda hőmérsékletértéke a hőszivattyú 
leállításához a fotovoltaikus mód integrációja esetén 30÷70°C 62°C Módosítható

P22
Felső vízszonda hőmérsékleti értéke 
az elektromos fűtőelem leállításához a 
fotovoltaikus mód integrációja esetén

30÷80°C 75°C Módosítható

P23 Fotovoltaikus mód integrációja 0 = állandó jelleggel kikapcsolva
1 = bekapcsolva 0 Módosítható

P24 Csúcsidőn kívüli üzemmód
0 = állandó jelleggel kikapcsolva
1 = bekapcsolva, ECO módban
2 = bekapcsolva, AUTO módban

0 Módosítható

P25 Felső vízhőmérsékleti szonda eltolási értéke -25÷25°C 2°C Módosítható
P26 Alsó vízhőmérsékleti szonda eltolási értéke -25÷25°C 2°C Módosítható

P27 Levegőbemenet hőmérsékleti szondájának 
eltolási értéke -25÷25°C 0°C Módosítható

P28 Jégmentesítési hőmérsékleti szonda eltolási értéke -25÷25°C 0°C Módosítható
P29 A legionella elleni ciklus kezdési időpontja (óra) 0÷23 óra 23 óra Módosítható

P30 Hiszterézis a felső vízszondán az elektromos 
fűtőelem működtetéséhez 2÷20°C 7°C Módosítható

P31 Hőszivattyú működtetési időtartama AUTO 
módban a fűtési teljesítmény kiszámításához 10÷80 perc 30 perc Módosítható

P32 Hőmérsékleti határérték az elektromos 
fűtőelem AUTO módú használata esetén 0÷20°C 4°C Módosítható

P33 Elektronikus szabályozószelep (EEV) 
vezérlése

0 = állandó jelleggel kikapcsolva
1 = bekapcsolva 1 Módosítható (1)

P34 A túlhevítés kiszámítási időtartama az EEV 
automatikus vezérlési módjában 20÷90 mp 30 mp Módosítható (1)

P35 A túlhevítés célhőmérséklete az EEV 
automatikus vezérlési módjában -8÷15°C 4°C Módosítható (1)

P36 A túlhevítés kikapcsolásának célhőmérséklete 
az EEV automatikus vezérlési módjában 60÷110°C 88°C Módosítható (1)

P37 Nyitási EEV-lépés jégmentesítési módban (x10) 5÷50 15 Módosítható (1)

P38 Minimális nyitási EEV-lépés automatikus 
vezérlési módban (x10) 3~45 9 Módosítható (1)

P39 EEV vezérlési módja 0=automatikus
1 = manuális 0 Módosítható (1)

P40
Kezdeti nyitási EEV-lépés automatikus 
vezérlési módban / Nyitási EEV-lépés 
manuális vezérlési módban (x10)

5÷50 25 Módosítható (1)

P41 EEV KP1-növekedés AKP1 hőmérsékleti 
küszöbértéke -10÷10°C -1 Módosítható (1)
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Paraméter Leírás Tartomány Alapértelmezett Megjegyzések

P42 EEV KP2-növekedés AKP2 hőmérsékleti 
küszöbértéke -10÷10°C 0 Módosítható (1)

P43 EEV KP3-növekedés AKP3 hőmérsékleti 
küszöbértéke -10÷10°C 0 Módosítható (1)

P44 EEV KP1-növekedés -10÷10 2 Módosítható (1)
P45 EEV KP2-növekedés -10÷10 2 Módosítható (1)
P46 EEV KP3-növekedés -10÷10 1 Módosítható (1)

P47 Maximális engedélyezett bemeneti 
hőmérséklet a hőszivattyú működéséhez 38÷43°C 43°C Módosítható

P48 Minimális engedélyezett bemeneti hőmérséklet 
a hőszivattyú működéséhez -10÷10°C -7°C Módosítható

P49
Bemeneti hőmérséklet küszöbértéke 
az evaporátor EC vagy AC dupla 
légfúvósebességes beállítása esetén

10÷40°C 25°C Módosítható

P50 Fagyálló vízre vonatkozó alsó célhőmérséklete 0÷15°C 12°C Módosítható

P51 Evaporátor EC légfúvójának felső 
célsebessége 60÷100% 90% Módosítható

P52 Evaporátor EC légfúvójának alsó 
célsebessége 10÷60% 50% Módosítható

P53 Az EC evaporátor-ventilátor jégmentesítő 
funkciójának sebességcélhőmérséklete 0÷100% 50% Módosítható

P54 Alacsonynyomás-kapcsoló bypass ideje 1÷240 perc 1 Módosítható

P55 1. időzítés evaporátor-hőmérsékletének 
arányos szabályozása 1÷20°C 4°C Módosítható

P56 Különbségi hőmérséklet maximális sebesség 
aktiválásával P57÷20°C 2°C Módosítható

P57 Különbségi hőmérséklet maximális sebesség 
inaktiválásával 1°C÷P56 1°C Módosítható

P58 Evaporátor-ventilátor használata kikapcsolt 
kompresszorral

0 = KI 
1 = BE, dinamikus 
sebességszabályozással
2 = BE, automatikus 
sebességszabályozással

0 Módosítható

P59 Evaporátor-ventilátor sebessége (EC) 
kikapcsolt kompresszorral 0÷100% 40% Módosítható

P60
1. hőmérséklet-különbség a levegő 
párolgásakor a célhőmérséklet 
kiszámításához

1÷25°C 4°C Módosítható

P61
2. hőmérséklet-különbség a levegő 
párolgásakor a célhőmérséklet 
kiszámításához

1÷25°C 2°C Módosítható

P62
3. hőmérséklet-különbség a levegő 
párolgásakor a célhőmérséklet 
kiszámításához

1÷25°C 6°C Módosítható

P63
4. hőmérséklet-különbség a levegő 
párolgásakor a célhőmérséklet 
kiszámításához

1÷25°C 3°C Módosítható

P64
5. hőmérséklet-különbség a levegő 
párolgásakor a célhőmérséklet 
kiszámításához

1÷25°C 10°C Módosítható

P65
6. hőmérséklet-különbség a levegő 
párolgásakor a célhőmérséklet 
kiszámításához

1÷25°C 18°C Módosítható
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Paraméter Leírás Tartomány Alapértelmezett Megjegyzések

P66 2. időzítés evaporátor-hőmérsékletének 
arányos szabályozása 1÷20°C 2°C Módosítható

P67 3. időzítés evaporátor-hőmérsékletének 
arányos szabályozása 1÷20°C 9°C Módosítható

P68 4. időzítés evaporátor-hőmérsékletének 
arányos szabályozása 1÷20°C 5°C Módosítható

P69 5. időzítés evaporátor-hőmérsékletének 
arányos szabályozása 1÷20°C 10°C Módosítható

P70 6. időzítés evaporátor-hőmérsékletének 
arányos szabályozása 1÷20°C 5°C Módosítható

P71 EC evaporátor-ventilátor sebességének 
csökkentése csendes módhoz 0÷40% 15% Módosítható

P72 EC ventilátorsebesség-szabályozó - növelés 1÷100 5 Módosítható

(1) = NEM HASZNÁLHATÓ EHHEZ AZ ESZKÖZHÖZ
(2) = CSAK A KÖVETKEZŐ MODELLEK ESETÉBEN: "EKHHE200PCV37, EKHHE260PCV37"

9. HIBAKERESÉS

 VIGYÁZAT: Ne próbálja a berendezést saját maga megjavítani.
 A következő ellenőrzéseket kizárólag képesített szakember végezheti el.

Hiba Ajánlott művelet

A berendezés nem kapcsol be

• Ellenőrizze, hogy a termék kap-e áramot a hálózatról.
• Válassza le a berendezést, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.
• Ellenőrizze a termékben lévő tápkábelt.
• Ellenőrizze, hogy a tápáramkör biztosítéka ép-e. Ha nem, cserélje le egy IEC-60127-

2/II tanúsítvánnyal rendelkező késleltetett 5 A-s biztosítékra.

Nem lehet vizet melegíteni a hőszivattyúval 
ECO vagy AUTOMATIKUS módban

• Kapcsolja ki a berendezést, majd néhány óra múlva kapcsolja be.
• Válassza le a berendezést az elektromos hálózatról, eressze le a tartályban lévő víz egy 

részét (kb. 50%-át), töltse fel újra a tartályt, majd kapcsolja be a berendezést ECO módban.
A hőszivattyú folyamatosan bekapcsolva 
marad és soha nem áll le

• Anélkül, hogy meleg vizet eresztene le a berendezésből, néhány óra múlva 
ellenőrizze, hogy a hőszivattyú melegíti-e a vizet.

Nem lehet vizet melegíteni az integrált 
fűtőelemmel AUTOMATIKUS módban

• Kapcsolja ki a berendezést, ellenőrizze a benne található fűtőelem biztonsági 
termosztátját, és szükség esetén állítsa vissza alaphelyzetbe. Ezután kapcsolja be a 
berendezést AUTOMATIKUS módban.

• Válassza le a berendezést az elektromos hálózatról, eressze le a tartályban lévő víz 
egy részét (kb. 50%-át), töltse fel újra a tartályt, majd kapcsolja be a berendezést 
AUTOMATIC módban.

• Nyissa meg a szerelési menüt, és növelje a P32 paraméter értékét pl. 7°C-ra.
• Ellenőrizze, hogy a fűtőelem biztonsági termosztátja nem akadályozta-e meg 

a műveletet (lásd: 9.2)
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9.1  Tápáramkör biztosítékának cseréje
Kövesse az alábbi eljárást (amelyet kizárólag képesített 
szakemberek végezhetnek el):
• Válassza le a berendezés tápellátását.
• Távolítsa el a berendezés felső borítását, majd a tápáramkör 

borítását.
• Távolítsa el a biztosíték fedelét, majd magát a biztosítékot 

egy megfelelő csavarhúzóval.
• Helyezzen be egy új, IEC-60127-2/II tanúsítvánnyal 

rendelkező késleltetett 5 A-s biztosítékot (T5AL250V), majd 
helyezze vissza a védőfedelet.

• Szerelje vissza a műanyag alkatrészeket, és mielőtt áram 
alá helyezné, győződjön meg arról, hogy a berendezés 
megfelelően lett összeszerelve.

28. ábra

9.2  Fűtőelem biztonsági termosztátjának visszaállítása
A berendezésnek van egy manuálisan visszaállítható biztonsági 
termosztátja, amely sorosan kapcsolódik a vízbe merített fűtőelemhez, 
és a tartály túlmelegedése esetén megszakítja a tápellátást.
Szükség esetén kövesse az alábbi eljárást a termosztát 
visszaállításához (az eljárást kizárólag képesített szakemberek 
végezhetik el):
• Válassza le a berendezést az elektromos hálózatról.
• Távolítsa el a légcsöveket.
• Távolítsa el a felső borítást a rögzítőcsavarok kilazításával 

(29. ábra).
• Távolítsa el az elülső panelt, és manuálisan állítsa vissza 

alaphelyzetbe az aktiválódott biztonsági termosztátot (30. ábra). 
Ha aktiválódott, a termosztát középső csapja kb. 2 mm-re kilóg.

• Szerelje vissza a korábban eltávolított felső borítást.

29. ábra Felső borítás eltávolítása

30. ábra Elülső panel eltávolítása
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 FIGYELEM!: A biztonsági termosztát 
beavatkozását okozhatja a vezérlőtábla hibája, 
vagy az, hogy nincs víz a tartályban. 

 FIGYELEM!: A biztonsági funkciót ellátó 
alkatrészek javítása veszélyezteti a berendezés 
biztonságos üzemeltetését. A hibás alkatrészeket 
kizárólag eredeti pótalkatrészekkel helyettesítse.  

 FONTOS!: A termosztát beavatkozása leállítja a fűtőelem 
működését, de a hőszivattyú-rendszer engedélyezett 
üzemeltetési korlátok között történő működését nem.

 FIGYELEM! Ha a kezelő nem tudja orvosolni a 
hibát, akkor kapcsolja ki a berendezést, forduljon 
a műszaki ügyfélszolgálathoz, és tudassa velük 
a megvásárolt termék modelljét. 

10. KARBANTARTÁS

 FIGYELEM!: A berendezésen kizárólag szakképzett 
személy végezhet bármilyen javítási műveletet. A 
nem megfelelő javítási munkák súlyos veszélynek 
tehetik ki a felhasználót. Ha a berendezése javításra 
szorul, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

 FIGYELEM!: Bármilyen karbantartási művelet 
megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a 
berendezés nincs áram alatt, és semmiképpen 
nem kerülhet áram alá. Minden karbantartási vagy 
tisztítási művelet előtt válassza le az áramellátást.

10.1  Áldozati anód ellenőrzése/cseréje
A magnézium (Mg) anód, más néven "áldozati" anód 
megakadályozza, hogy a kazánban keletkező örvénylő 
áramlatok felületi korróziót idézzenek elő. 
A magnézium gyenge töltéssel rendelkezik a kazán belső 
bevonatának anyagához képest, így magához vonzza a víz 
melegítésekor keletkező negatív töltéseket, és eközben az 
anyaga lassan elfogy. Az anód tehát "feláldozza" magát azzal, 
hogy önmaga korrodálódik a tartály belseje helyett. A kazánnak 
két ilyen anódja van, az egyik a tartály alsó, a másik pedig a 
felső részében (amelyik jobban ki van téve a korróziónak).
A magnézium anódok épségét legfeljebb kétévente (lehetőleg 
inkább évente) ellenőrizni kell. A műveletet szakképzett 
személynek kell elvégeznie.
Az ellenőrzés előtti teendők:
• Zárja el a hideg víz bemenetét.
• Ürítse ki a kazánt (lásd a következő bekezdést: "10.2 A kazán 

ürítése").
• Csavarozza ki a felső anódot, és ellenőrizze, mennyire 

korrodálódott. Ha a felületének több mint 2/3-a korrodálódott, 
akkor cserélje ki.

31. ábra

Az anódoknak speciális tömítésük van, amely megakadályozza 
a vízszivárgást. Javasolt a fűtési és vízvezeték-rendszerekkel 
kompatibilis anaerob menettömítések használata. A tömítéseket 
az anódok ellenőrzésekor és cseréjekor is cserélni kell. 
10.2  A kazán ürítése 
Ha a kazán nincs használatban, javasolt leereszteni belőle 
a vizet, különösen alacsony hőmérsékleti viszonyok esetén.
Válassza le a berendezésről a vízbemeneti csatlakozást (lásd 
a következő bekezdést: "6.5 Hidraulikus csatlakozások"). 
Azt is megteheti, hogy a rendszer beállításakor felszerel egy 
tömlőcsatlakozóval rendelkező leeresztőcsapot.

 FONTOS!: Ha alacsony hőmérsékletekre kell számítani, 
mindenképpen ürítse ki a rendszert a fagyás elkerülése 
érdekében.  
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11. HULLADÉKKEZELÉS

A már nem használt hőszivattyú hulladékkezelése során be kell 
tartani a hatályos előírásokat.

 FIGYELEM!: A berendezés fluortartalmú, 
üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz, 
amelyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik. 
A karbantartást és hulladékkezelést kizárólag 
szakképzett személyek végezhetik el.

TÁJÉKOZTATÁS A FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
A berendezés a 2011/65/EU és 2012/19/EU számú, 
az egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról, valamint a hulladékkezelésről szóló 
irányelvek hatálya alá esik.

A berendezés csomagolásán látható áthúzott szemeteskuka 
szimbólum azt jelzi, hogy a terméket az élettartama végén az 
egyéb hulladékoktól elkülönítve kell kezelni.

A berendezést az élettartama végén a felhasználónak el kell 
juttatnia az elektromos és elektronikus eszközökkel foglalkozó 
illetékes újrahasznosítási központba, vagy vissza kell juttatnia a 
kereskedőhöz, aki köteles azt átvenni, amikor az ügyfél egy új, 
azonos kategóriájú berendezést vásárol.
Az üzemen kívül helyezett berendezés megfelelő, elkülönített 
begyűjtése és környezetbarát újrahasznosítása, kezelése és/
vagy elhelyezése segíti az egészség- és környezetkárosító 
hatások megelőzését, valamint a berendezés alapanyagainak 
újrahasznosítását.
Ha a felhasználó nem az előírt módon kezeli hulladékként a 
terméket, az a hatályos jogszabályok által előírt közigazgatási 
szankciókat von maga után.
A szóban forgó berendezés főként az alábbi anyagokat 
tartalmazza:
• acél
• magnézium
• műanyag

• réz
• alumínium
• poliuterán

12. A TERMÉK ADATLAPJA

Leírások mért. EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 EKHHE200PCV37 EKHHE260PCV37

Deklarált terhelési profil - L XL L XL
Vízmelegítő termosztát hőmérséklet-beállítása °C 55 55 55 55
Vízmelegítés energiahatékonysági osztálya (1) - A+ A+ A+ A+
Vízmelegítés energiahatékonysága - hwh (1) % 135 138 135 138
COPHMV (1) - 3,23 3,37 3,23 3,37
Éves áramfogyasztás - AEC (1) kWh 761 1210 761 1210
Vízmelegítés energiahatékonysága - hwh (2) % 106 112 106 112
COPHMV (2) - 2,55 2,73 2,55 2,73
Éves áramfogyasztás - AEC (2) kWh 944 1496 944 1496
Vízmelegítés energiahatékonysága - hwh (3) % 162 160 162 160
COPHMV (3) - 3,89 3,9 3,89 3,9
Éves áramfogyasztás - AEC (3) kWh 631 1046 631 1046
Beltéri hangerőszint (4) dB (A) 53 51 53 51
Kültéri hangerőszint (4) dB (A) 45 44 45 44
A vízmelegítő csak csúcsidőn kívüli órákban működhet - NEM NEM NEM NEM
A vízmelegítő összeszerelésére, felszerelésére vagy karbantartására 
vonatkozó speciális óvintézkedések - Lásd a kézikönyvet

(1):  EN 16147:2017 szabványnak megfelelő adatok ÁTLAGOS éghajlatra vonatkozóan (egység gazdaságos üzemmódban; belépő víz = 10°C; 
belépő levegő hőm. = 7°C DB / 6°C WB)

(2):  EN 16147:2017 szabványnak megfelelő adatok HIDEGEBB éghajlatra vonatkozóan (egység gazdaságos üzemmódban; belépő víz = 10°C; 
belépő levegő hőm. = 2°C DB / 1°C WB) 

(3):  EN 16147:2017 szabványnak megfelelő adatok MELEGEBB éghajlatra vonatkozóan (egység gazdaságos üzemmódban; belépő víz = 10°C; 
belépő levegő hőm. = 14°C DB / 13°C WB) 

(4):  EN 12102-2:2019 szabványnak megfelelő adatok, gazdaságos üzemmód, belépő levegő hőm. = 7°C DB / 6°C WB
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