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1. ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

ВНИМАНИЕ:
• Овој прирачник е составен дел од производот. Чувајте го внимателно со апаратот и 

предадете го на следниот корисник/сопственик во случај на промена на сопственоста.
• Овие упатства се исто така достапни преку услугата за клиенти на 

производителот и неговата веб-страница: www.daikin.eu
• Внимателно прочитајте ги упатствата и предупредувањата во овој прирачник, тие 

содржат важни информации за безбедна инсталација, употреба и одржување.

БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Не користете го апаратот за други намени освен за наведената. Производителот не 
сноси одговорност за штета што произлегува од неправилна или погрешна употреба или 
непочитување на упатствата дадени во овој прирачник.

Овој апарат не е наменет за употреба од лица (вклучително и деца) чии физички, сетилни или 
ментални капацитети се намалени или лица без искуство или знаење освен ако не биле претходно 
упатени и надгледувани при употреба на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.

Децата мора да бидат надгледувани за да се осигура дека не си играат со апаратот.

Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и оние со намален 
физички, сетилен или ментален капацитет или недостаток на искуство или знаење, доколку 
се правилно надгледувани или ако им се дадени упатства за безбедна употреба на апаратот 
и им се јасни ризиците.

Децата не смеат да си играат со апаратот.

Водата загреана на над 50°C може да предизвика непосредни сериозни изгореници доколку се пушти 
директно во славините. Децата, лицата со посебни потреби и старите лица се особено изложени на 
ризик. Се препорачува да се инсталира термостатски вентил за мешање на доводот за вода.

Овој апарат не смее да го чистат или одржуваат деца без надзор.

Не допирајте го апаратот кога сте боси или ако некој дел од вашето тело е мокар.

Не оставајте запаливи материјали во контакт или во близина на апаратот.

Апаратот мора да се испразни кога е надвор од функција на места каде има температури под 
нулата. Испуштајте како што е опишано во соодветното поглавје.

ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ ИНСТАЛАЦИЈА

Апаратот мора да го инсталира и нарача квалификуван техничар согласно локалното 
законодавство и здравствените и безбедносните прописи. Сите струјни кола мора да бидат 
исклучени пред да го отворите терминалниот блок.
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Погрешната инсталација може да доведе до материјални штети и повреда на лица 
и животни; производителот не сноси одговороност за последиците.

Овој производ е тежок, ракувајте го внимателно и инсталирајте го во просторија без мраз.

Осигурете се дека подот може да ја издржи тежината на апаратот исполнет со вода.

Уништувањето на апаратот со прекумерен притисок како резултат на блокирање на 
безбедносниот уред ја поништува гаранцијата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА ИНСТАЛАЦИЈА

Кога го инсталирате овој производ во бања, не користете го "Забранетиот простор" 
и почитувајте го барем наведениот "Заштитен простор" како што е прикажано подолу:

Забранет простор Заштитен простор

Овој производ мора да се постави на достапна локација.

Бојлерот мора да биде фиксиран на земја користејќи го држачот за прицврстување 
предвиден за оваа намена. Лепилата не се сметаат како сигурно средство за фиксирање.

Овој производ е изработен да се користи на максимална надморска височина од 2000 m.

Погледнете го описот и илустрациите во параграфите 6.1, 6.2 и 6.4.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА ВОЗДУШНИ ВРСКИ

Истовременото работење на отворено огниште (на пример, отворен камин) и топлинската 
пумпа предизвикува опасен негативен притисок во просторијата. Негативниот притисок може 
да предизвика враќање на издувните гасови во просторијата. Не пуштајте ја топлинската пумпа 
истовремено со запалено отворено огниште. 
Користете само запечатени огништа (одобрени) со посебно снабдување со воздух за согорување. 
Запечатете ги вратите на просториите за бојлери кои немаат прилив на воздух за согорување во 
просториите за живеење.

На врските за влез и за излез на воздух мора да се инсталира соодветна заштитна решетка 
за да се спречи навлегување на туѓи тела во опремата.

Погледнете го описот и илустрациите во "Воздушни врски". параграф 6.3.
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ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА ХИДРАУЛИЧНИ ВРСКИ

Задолжително е на цевката за довод на вода на апаратот да се наврти соодветен уред кој 
штити од прекумерен притисок (не е вклучен во испораката). Во земјите кои го признаваат 
EN 1487, цевката за довод на вода на апаратот мора да биде опремена со безбедносен уред 
усогласен со горенаведениот стандард. 
Мора да биде нов, со димензии од 3/4” и калибриран до максимален притисок од 0,7 MPa, 
вклучувајќи најмалку славина, неповратен вентил, сигурносен вентил и безбедносен 
прекинувач за хидраулично оптоварување.

Овој безбедносен уред не смее да се менува и мора често да се пушта да работи со цел да 
се провери дека не е блокиран и да се отстрани бигорот.

Можно е да капе вода од испусната цевка на уредот за ослободување на притисок и цевката 
мора да се остави отворена кон атмосферата. Испусната цевка поврзана со уредот за 
ослободување на притисок треба да се инсталира во континуирано надолна насока и во 
средина каде не се појавува мраз.

Потребен е редуктор на притисок (не е вклучен во испораката) кога притисокот на доводната 
вода е поголем од 0,7 MPa (7 bar), кој мора да биде поврзан со водоводната мрежа.

Минималниот притисок на доводната вода за правилно работење на апаратот е 0,15 MPa (1,5 bar).

Поврзете гумена цевка за одводот на кондензатот, внимавајќи да не се присилува премногу 
за да не се скрши одводната цевка и погледнете ја точката. "6.6.1".

Користете само приклучни цевки (не се вклучени во испораката), крути и отпорни на 
електролиза и на влезот за ладна вода и на излезот за топла вода на уредот.

За моделите што вклучуваат разменувач на топлина (соларен калем), колото не смее да 
надминува 1,0 MPa (10 bar) и неговата температура не смее да надмине 80°C.

Погледнете го описот и илустрациите во "Хидраулични врски" параграф 6.6 и "Интеграција со 
соларно-термички систем" параграф 6.7.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ВРСКИ

Апаратот мора се инсталира согласно националните прописи за електрично поврзување.

Електричната инсталација мора да вклучува исклучување на сите фази со одвојување на 
контактите на сите фази што може да гарантира целосно исклучување во категоријата на преголем 
напон III спротиводно од апаратот, во согласност со важечките локални правила за инсталација.

Уредот мора да биде заштитен со соодветен диференцијален прекинувач (макс 30 mA). 
Типот на диференцијален прекинувач треба да се избере со проценка на типот на електрични 
уреди што ги користи системот како целина.

Заземјувањето е задолжително. Производителот на апаратот нема да сноси одговорност за 
каква било штета предизвикана од откажување на заземјувањето или заради аномалии во 
напојувањето со електрична енергија.

Строго се забранува поврзување на апаратот со AC (наизменична струја) преку какви било 
разделници и продолжни кабли.
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Пред да го извадите капакот, осигурете се дека напојувањето е исклучено за да спречите 
повреда или струен удар.

Погледнете ги описот и илустрациите во "Електрични врски" параграф 6.8 и "Дијаграм на 
електрично поврзување" параграф 6.9.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ - ОДРЖУВАЊЕ - 
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Сите поправки, одржувања, водоводни инсталации и електрични врски мора да ги вршат 
квалификувани техничари кои користат само оригинални резервни делови. Непочитувањето 
на горенаведените упатства може да ја загрози безбедноста на апаратот и го ослободува 
производителот од каква било одговорност за последиците.

За да го испразните апаратот: исклучете го напојувањето и ладната вода, отворете ги 
славините за топла вода, а потоа ракувајте со испусниот вентил на безбедносниот уред.

Вентилот за ослободување од притисок мора редовно да се пушта за да се отстрануваат 
наслагите од скалата и да се осигура дека не е блокиран.

Апаратот е опремен со кабел за напојување кој, доколку е оштетен, мора да биде заменет од 
производителот, негов овластен сервис или квалификувани лица за да се избегне опасност.

Апаратот вклучува минијатурен осигурувач со временско одложување кој, ако е расипан, 
мора да се замени со моделот на осигурувач "T5AL250V" согласно IEC 60127.

Погледнете ги описот и илустрациите, во "РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ" поглавје 9 
и "ОДРЖУВАЊЕ" поглавје 10.
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2. ВОВЕД

Овој прирачник за инсталација и одржување е составен дел 
од топлинската пумпа (во натамошниот текст опрема).
Прирачникот мора да се чува за идно консултирање, до 
расклопување на пумпата. Наменет е за обучен инсталатер 
(инсталатори - техничари за одржување) и крајниот корисник. 
Прирачникот ги опишува постапките за инсталација што 
треба да се почитуваат за правилно и безбедно работење 
на опремата и методите на употреба и одржување.
Во случај на продажба или предавање на друг корисник, 
прирачникот мора да се предаде со единицата.
Пред да инсталирате и/или користите опрема, внимателно 
прочитајте го овој прирачник со упатства, а особено 
поглавјето 5 за безбедноста. 
Прирачникот мора да се чува заедно со единицата 
и секогаш да биде достапен на квалификуван персонал за 
инсталација и одржување. 
Во прирачникот се користат следниве симболи за 
нагласување на најважните информации:

Внимание

Постапки што треба да се следат

Информации / предлози

2.1  Производи 
Почитуван кориснику, 
Ви благодариме што го купивте овој производ.
Нашата компанија, секогаш свесна за еколошките проблеми, 
за своите производи користи технологии и материјали со 
ниско влијание врз животната средина согласно стандардите 
на ЕУ за ОЕЕО (2012/19/ЕУ – RoHS 2011/65/ЕУ).

2.2  Одрекување од одговорност
Усогласеноста на овие упатства за користење на хардверот 
и софтверот е внимателно проверена. Сепак, може да има 
разлики; и не се презема никаква одговорност за целосна 
усогласеност.
Во интерес на техничко подобрување, ние го задржуваме 
правото во секое време да извршиме измени во 
конструкцијата или техничките податоци. Секое побарување 
кон производителот засновано на индикации, бројки, цртежи 
или описи е исклучено. Тие се предмет на можни грешки.
Добавувачот одбива каква било одговорност за штета 
поради грешки во командата, неправилна или несоодветна 
употреба или поради неовластени поправки или измени.

2.3  Јазик
Прирачникот е напишан на италијански (IT), оригиналниот 
јазик на производителот.
Сите преводи на дополнителни јазици мора да бидат 
направени од оригиналните упатства.
Производителот се смета за одговорен за информациите 
содржани во оригиналните упатства; преводите на различни 
јазици не можат целосно да се проверат, затоа, доколку се 
открие недоследност, неопходно е да се следи текстот на 
оригиналниот јазик или да се јавите во нашата канцеларија 
за техничка документација. 
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2.4  Авторски права
Овие упатства за користење содржат информации 
заштитени со авторски права. Ниеден дел од овие упатства 
за користење не смее да се копира, удвојува, преведува или 
снима на медиуми за складирање без претходно одобрение 
од добавувачот. Секое нарушување на горенаведеното 
ќе биде предмет на надомест на штета. Сите права, 
вклучително и оние што произлегуваат од доделување 
патенти или регистрација на корисни модели, се задржани.

2.5  Достапни верзии и конфигурации
Овој апарат вклучува единица топлинска пумпа од 1,9 kW 
и може да се постави во различни конфигурации, според 
можната интеграција со дополнителни извори на греење (на 
пр. соларно загревање) или во зависност од капацитетот на 
бојлерот.

Верзија Опис на конфигурацијата

EKHHE200CV37
EKHHE260CV37

Воздушна топлинска пумпа за производство 
на топла вода за домаќинства

EKHHE200PCV37
EKHHE260PCV37

Воздушна топлинска пумпа за производство 
на топла вода за домаќинства фабрички 
опремена за соларно-термички систем. 

3. РАКУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ 

Опремата доаѓа во картонска кутија(*).
Прицврстена е на палета со три завртки.
За истовар, користете виљушкар или соодветен камион за 
палети.
Спакуваната опрема може да се постави хоризонтално и со 
грбот на земја за да се олесни одвртувањето на завртките 
за прицврстување. 
Ако користите ножеви или скалпели за отворање на 
картонската амбалажа, отпакувањето мора да се прави 
внимателно за да не се оштети куќиштето на опремата.
По отстранување на амбалажата, проверете го интегритетот 
на единицата. Ако имате какви било сомнежи, не користете 
ја единицата; контактирајте го овластениот технички 
персонал. 
Пред да ја исфрлите амбалажата, согласно важечките 
прописи за заштита на животната средина, осигурете се 
дека се извадени сите испорачани додатоци. 

(*) Напомена: Типот на амбалажата може да биде различен, 
по дискреција на производителот.
Во тек на целиот период во кој опремата останува во 
мирување, чекајќи пуштање во работа, препорачливо е да 
се стави на место заштитено од атмосферски агенси

3.1  Прием
Покрај единиците, пакетите содржат додатоци и техничка 
документација за употреба и инсталација. Проверете дали 
го има следново:
• 1х Прирачник за користење, инсталација и одржување;
• 3џ Држачи за прицврстување, со завртки;
• 1x безбедносен термички прекинувач (само за EKHHE200PCV3 

и EKHHE260PCV3).
Во тек на целиот период во кој опремата останува во 
мирување, чекајќи пуштање во работа, препорачливо е да 
се стави на место заштитено од атмосферски агенси.
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Дозволени позиции за транспорт и ракување

сл. 1

 ВНИМАНИЕ! За време на ракување и инсталација 
на производот, горниот дел никако не смее да 
се притиска, бидејќи не е структурен.  

 ВНИМАНИЕ! Хоризонтален транспорт е дозволен 
само за последните километри според назначеното 
(видете "Недозволени позиции за транспорт 
и ракување"), осигурувајќи дека потпорите се 
поставени на дното на бојлерот така што не е 
притиснат горниот дел, бидејќи не е структурен. 
За време на хоризонталниот транспорт, дисплејот 
мора да биде свртен нагоре. 

Позиција дозволена само за последните километри

Недозволени позиции за транспорт и ракување

      
сл. 2
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4. КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНСТРУКЦИЈАТА
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сл. 3
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 1 Топлинска пумпа
 2 Кориснички интерфејс
 3 Челично куќиште
 4 Греен елемент
 5 Магнезиумска анода
 6 Довод на воздух за вентилација (Ø 160 mm)
 7 Одвод на воздух за вентилација (Ø 160 mm)
 8 Приклучок за довод на ладна вода
 9 Приклучок на одвод за топла вода

 10 Дел за рециркулација
 11 Одвод за кондензат 
 12 Фабричка опрема за влез за соларен калем
  Само за моделите  EKHHE200PCV37
     EKHHE260PCV37
 13 Фабричка опрема за излез за соларен калем
  Само за моделите EKHHE200PCV37
     EKHHE260PCV37
 14 Челичен резервоар со стаклеста обвивка од емајл според DIN 4753-3
 15 Кондензатор
 16 Ротационен компресор
 17 Решеткаст испарувач
 18 Електронски вентилатор
 19 Сонди на бојлерот
 20 Џеб-држач за сонда за соларна енергија - Само за моделите
     EKHHE200PCV37
     EKHHE260PCV37
 21 Полиуретанска изолација
 22 Рачки за носење
 23 Цевка за сијалица на безбедносен термостат
 24 Електрична табла
 26 Преграда за пристап до грејниот елемент и сијалицата на 

безбедносниот термостат
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4.1  Податоци за димензии
�

�
�

�
�

��
�

�
�

���

сл. 4

�

���

���

�
�

�
�

��
��

�
�

�

�

�

�

сл. 5

380

Ø 160Ø 160

Ø 620

62
8

сл. 6

МОДЕЛ Ø EKHHE200PCV37 EKHHE260PCV37 EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 UM
А 1”G 250 250 250 250 mm
Б - 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
В - 1607 1892 1607 1892 mm
I 3/4”G 250 250 / / mm
Н 3/4”G 599 600 / / mm
С 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 - Излезна врска во пластичен материјал
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4.2  Технички карактеристики
Модели EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 EKHHE200PCV37EKHHE260PCV37 U.m.

Општи податоци

Волтажа довод 230Vac-50Hz-1PH -
Резервоар водена содржина - Vnom 192 250 187 247 l
Максимален притисок на доводна вода 0,7 0,7 0,7 0,7 MPa
Тежина во празна состојба 85 97 96 106 kg
Работна тежина 277 347 283 353 kg
Димензии (fxh) 621 x 1607 621 x 1892 621 x 1607 621 x 1892 mm
Максимална температура на топла вода со 
топлинска пумпа 62 62 62 62 °C

Максимална температура на топла вода со 
дополнителен елктричен грејач 75 75 75 75 °C

Резервоар

Материјал Емајлиран челик -
Катодна заштита Анодна прачка од Mg -
Тип на изолација Полиуретан -
Дебелина на изолација 50 50 50 50 mm

Електрични податоци за 
топлотна пумпа

Просечен влез на напон при греење 430 430 430 430 W
Максимален влезен напон 530 530 530 530 W
Максимален проточен напон 2,43 2,43 2,43 2,43 А

Електрични податоци за 
електричен грејач

Волтажа на напојување 230Vac-50Hz
Влез на моќност 1500 1500 1500 1500 W
Влезен напон 6,5 6,5 6,5 6,5 А

Електрични податоци 
за топлинска пумпа + 
електричен грејач

Максимален влезен напон 1960 1960 1960 1960 W

Максимален проточен напон 8,5 8,5 8,5 8,5 А

Воздушно коло

Тип на вентилатор Центрифугален -
Волуменски проток на воздух 450 450 450 450 m3/h
Достапен надворешен статичен притисок 117 117 117 117 Pa
Дијаметар на канали 160 160 160 160 mm

Разладно коло

Компресор Ротационен -
Средство за ладење R134a -
Полнење на разладникот 1 1 1 1 kg
Испарувач Бакарно-алуминиумски калем -
Кондензатор Алуминиумска цевка намотана надворешно на резервоарот -

Соларен калем
Материјал - - Емајлиран 

челик
Емајлиран 

челик -

Површина - - 0,72 0,72 m2

Максимален притисок - - 1 1 MPa
Податоци според EN 
16147: 2017 стандард 
за ПРОСЕЧНА клима 
(единица во режим ЕКО, 
Зададена точка на топла 
вода = 55°C; Доводна 
вода = 10°C; 
Температура на влезен 
воздух = 7°C DB / 6°C WB)

* според европска 
регулатива 812/2013

Вчитај профил Н XL Н XL -
Класа на енергетска ефикасност за греење вода * A+ A+ A+ A+ -
Енергетска ефикасност за греење вода - hwh 135 138 135 138 %
COPDHW 3,23 3,37 3,23 3,37 -
Максимален волумен на измешана вода 
на 40 °C - V40

247 340 241 335 l

Референтна температура на топла вода - θ'wh 52,5 53,2 52,5 53,2 °C
Номинална излезна топлина - Prated 1,339 1,249 1,339 1,249 kW
Време на загревање - th 06:27 09:29 06:27 09:29 ч:мин
Годишна потрошувачка на струја - AEC 761 1210 761 1210 kWh
Влез на моќност во мирување  (Pes) 26 28 26 28 W

Податоци според EN 
12102-2: 2019 EКO режим 
со температура на доводен 
воздух = 7°C DB / 6°C WB

Внатрешни нивоа на јачина на звук 53 51 53 51 dB(A)

Надворешни нивоа на јачина на звук 45 44 45 44 dB(A)
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5. ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

5.1  Усогласеност со европските регулативи
Оваа топлинска пумпа е производ наменет за домашна 
употреба, согласно следниве европски директиви:
• Директива 2012/19/ЕУ (ОЕЕО)
• Директива 2011/65/ЕУ за ограничување на употребата на 

одредени опасни материи во електрична и електронска 
опрема (RoHS)

• Директива 2014/30/ЕУ за електромагнетна компатибилност 
(ЕМС)

• Директива 2014/35/ЕУ за низок напон (LVD)
• Директива 2009/125/ЕУ за еколошки дизајн
• Регулатива 2017/1369/ЕУ за енергетски етикети

5.2  Класа на заштита на обвивката 
Класата на заштита на опремата е: IP24. 
5.3  Работни ограничувања

 ЗАБРАНА! Овој производ не е дизајниран ниту 
наменет за употреба во опасни средини (поради 
присуство на потенцијално експлозивни 
атмосфери - ATEX или со потребно ниво на IP 
повисоко од тоа на единицата) или за апликации 
кои бараат безбедносни карактеристики 
(толерантност за дефекти, дополнителни 
безбедносни функции) кои може да бидат 
системи и/или технологии за поддршка на 
животот или кој било друг контекст во кој 
дефектот на апликацијата може да доведе до 
смрт или повреда на луѓе или животни или 
сериозни штети врз имотот или околината. 

 Напомена!: Доколку можноста од грешка или дефект 
на производот може да предизвика штета (врз луѓе, 
животни и имот), потребно е да се обезбеди посебен 
функционален систем за надзор опремен со алармни 
функции со цел да се исклучи таквата штета. Исто така, 
потребно е да се организира постапка за замена! 

 Апаратот не е дизајниран за инсталирање на отворено, туку 
на "затворено" место кое не е изложено на надворешни 
услови. 

5.4  Работни ограничувања 
Овој производ е дизајниран исклучиво за загревање топла 
вода за санитарна употреба во рамки на ограничувањата 
опишани подолу. За таа цел, тој мора да биде поврзан со 
домашно водоснабдување и напојување (види поглавје 
"6. ИНСТАЛАЦИЈА И ВРСКИ").
5.4.1  Температурен опсег
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сл. 7- Табела

A = температура на доводен воздух (°C)
B = температура на топла вода (°C)

 = Работен опсег на топлинската пумпа (HP)
 = Интеграција само со грејниот елемент

5.4.2  Цврстина на водата
Единицата не смее да работи со вода на тврдост под 12°F; 
сепак, со особено тврда вода (над 25°F), препорачливо е да 
користите правилно калибриран и надгледуван омекнувач 
на вода, во овој случај резидуалната цврстина не смее да 
падне под 15°F.

 Напомена!: Во фазата на дизајнирање и конструкција 
на постројките, треба да се почитуваат важечките 
локални регулативи и одредби. 
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5.5  Основни безбедносни правила
• Производот мора да го користат возрасни лица; 
• Не отворајте и не расклопувајте го производот кога 

поврзан со електрично напојување; 
• Не допирајте го производот ако сте боси или ако имате 

мокри или влажни делови на телото; 
• Не истурајте и не прскајте вода врз производот; 
• Не качувајте, седете и/или ставајте каков било вид на 

предмет врз производот.

5.6  Информации за средството за ладење што се користи 
Овој производ содржи флуорирани стакленички гасови 
вклучени во протоколот од Кјото. Не испуштајте ги овие 
гасови во атмосферата.
Вид на средство за ладење: HFC-R134a.

 Напомена!: Постапките за одржување и исфрлање 
мора да ги извршува само квалификуван персонал.

6. ИНСТАЛАЦИЈА И ВРСКИ

6.1  Подготовка на местото за инсталација 
Производот мора да биде инсталиран на соодветно место 
кое овозможува нормално користење и приспособување, 
како и рутинско и вонредно одржување.
Затоа, потребниот работен простор мора да се подготви 
користејќи ги димензиите дадени во сл. 8 и сл. 9.

������

сл. 8- Минимални простори

������

������

������

сл. 9- Минимални простори

Исто така, просторијата мора да биде:
• Опремена со соодветни доводи за вода и електрична 

енергија; 
• Фабрички опремена со испусен приклучок за вода од 

кондензација;
• Фабрички опремена со соодветни одводи за вода во 

случај на оштетување на бојлерот, интервенција на 
сигурносниот вентил или кршење на цевки/приклучоци; 

• Опремена со можни системи за задржување во случај на 
сериозно истекување на вода; 

• Доволно осветлена (каде што е потребно);
• Со волумен не помал од 20 м3;
• Заштитена од мраз и да биде сува.

 ВНИМАНИЕ! За да избегнете емисија на механички 
вибрации, не поставувајте ја опремата на подови 
со дрвени греди (на пр. на таванот). 
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6.2  Фиксирање на подот
За да го прицврстите производот на подот, прицврстете ги 
испорачаните држачи како што е прикажано на сл. 10.

сл. 10 - Држачи за прицврстување

Потоа, прицврстете ја единицата на подот со помош на 
соодветни приклучоци, кои не се вклучени во испораката, 
како што е прикажано на сл. 11.

сл. 11 - Фиксирање на подот

6.3  Воздушни приклучоци
Покрај просторите наведени во 6.1, топлинската пумпа. 
бара соодветна вентилација на воздухот. 
Создадете наменски воздушен канал како што е наведено 
во сл. 12. 

Internal 
compartment

Ex
te

rio
r

сл. 12 - Пример за одвод на воздух

Исто така, важно е да се обезбеди соодветна вентилација 
на просторијата што ја содржи единицата. Алтернативно 
решение е прикажано на сликата подолу (сл. 13): тоа 
предвидува втор канал што зема воздух однадвор наместо 
директно од внатрешната просторија.

Internal 
compartment

Ex
te
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r

сл. 13 - Пример за одвод на воздух 

Внатрешна 
преграда
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При инсталирање на секој воздушен канал, осигурувајте се дека:
• Не лежи врз опремата.
• Овозможува постапки за одржување.
• Соодветно е заштитен со што се спречува случајно 

навлегување на материјали во опремата.
• Поврзувањето со надворешноста мора да се направи со 

соодветна, незапалива цевка.
• Вкупната еквивалентна должина на одводните цевки 

плус испораката, вклучувајќи ги и решетките, не смее да 
надминува 12 m.

Во табелата се дадени точни податоци за компонентите на 
комерцијалните канали во однос на номиналните протоци 
на воздух и дијаметри од 160 mm.

Податоци Мазна 
права цевка

Нежна кривина 
од 90 ° Решетка UM

Тип

Ефективна 
должина 1 \ \ m

Еквивалентна 
должина 1 2 2 m

 За време на работата, топлинската пумпа има тенденција 
да ја намалува собната температура ако каналот за воздух 
не излегува надвор.

 На цевката за извлекување на воздух мора да се 
инсталира соодветна заштитна решетка за да се спречи 
навлегување на туѓи тела во опремата. За да се обезбедат 
максимални перформанси на производот, решетката мора 
да биде со мала загуба на притисок.

 За да избегнете формирање вода од кондензација: 
изолирајте ги цевките за извлекување на воздух и 
приклучоците на капакот на каналот за воздух со термичка 
обвивка против пареа, со соодветна дебелина.

 Инсталирајте придушувачи ако сметате дека е потребно 
да ја спречите бучава како резултат на протокот. 
Опремете ги цевките, ѕидните излезни приклучоци и 
влезните приклучоци на топлинската пумпа со системи за 
амортизација на вибрации.

6.3.1  Специјална инсталација
Една од особеностите на системите за греење со топлинска 
пумпа е тоа што овие единици значително ја намалуваат 
температурата на воздухот, и вообичаено ја исфрлаат 
надвор од куќата. Освен што е постуден од амбиенталниот 
воздух, исфрлениот воздух е и целосно одвлажнет, па 
затоа протокот на воздух може да се врати внатре за летно 
ладење на простории или области. 
Инсталацијата предвидува разделување на одводната 
цевка, во која има два придушувачи ("A" и "B") за 
насочување на протокот на воздухот кон надвор (сл. 15) или 
кон внатрешноста на куќата (сл. 14).
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сл. 14 - Пример за инсталација во летниот период
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сл. 15 - Пример за инсталација во зимскиот период

6.4  Прицврстување и поврзувања на овој апарат
Производот мора да се инсталира на стабилен, рамен под 
кој не е подложен на вибрации.
6.5  Хидраулични врски 
Поврзете го доводот за водоснабдување со ладна вода 
и одводот со соодветните точки на поврзување (сл. 16). 
Табелата подолу ги дава карактеристиките на точките на 
поврзување.

Реф. Функција Модел 200 l / 260 l
1 Довод на ладна вода 1”G

2 * Излез на соларен калем 3/4”G
3 * Влез на соларен калем 3/4”G
4 Рециркулација 3/4”G
5 Одвод за топла вода 1”G
6 Одвод за кондензат 1/2”G

A *

Вдлабнатина за соларна 
сонда и сијалица за 
безбедносен термички 
прекинувач

1/2”G

*: само за EKHHE200PCV37 и EKHHE260PCV37 модели.
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сл. 16

Следната слика (сл. 17) илустрира пример за водоводна 
врска.

IN

OUT

сл. 17 - Пример за водоводен систем

Легенда (сл. 17)

 1 Доводна цевка за вода 
 4 Довод за рециркулација 

на вода
 5 Одводна цевка за топла 

вода 
 9 Крај на испусна цевка 

што може да се провери 
 10 Манометар 
 11 Вентил за исклучување 

 12 Регулатор на притисок 
 13 Безбедносен вентил 
 14 Резервоар за експанзија 
 15 Славина за испуштање 
 16 Пумпа за рециркулација 
 17 Неповратен вентил со 

пружина 
 18 Опрема за мешање на 

автоматски термостат 

Внатрешна 
преграда

Придушувачот 
"А" е отворен

Придушувачот 
"B" е затворен
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6.5.1  Приклучок за одвод на кондензат
Кондензатот што се формира за време на работата на 
топлинската пумпа тече низ специјална одводна цевка 
(1/2"G) што поминува во внатрешноста на изолационата 
обвивка и излегува на странично од опремата.
Мора да се поврзе, преку клапа, со канал, така што 
кондензатот може континуирано да тече (сл. 18).

��
�

�

сл. 18 - Примери за поврзување на одвод на кондензат преку клапа

6.6  Интеграција со соларно-термички систем (само за 
моделите EKHHE200PCV37 и EKHHE260PCV37 )
Следната слика (сл. 19) покажува како да се поврзе опремата 
со соларно-термички систем контролиран од наменски 
електронски контролер (не е вклучен во испораката) што 
има излез од типот "контакт без напон" за да биде поврзан со 
влезот DIG.1 на опремата (види "6.7.1 Далечински врски").

За да ја користите опремата во оваа конфигурација, 
потребно е да го поставите параметарот P16 = 1 (види 
параграф 8.1).
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сл. 19

Следниве слики (сл. 20 и сл. 21) покажуваат како да се 
поврзе опремата со соларно-термички систем контролирана 
директно од него, без наменски електронски контролер.
Во конфигурацијата на сл. 20, во случај на прекумерна 
температура на соларниот колектор, се активира испусен 
вентил (не е вклучен во испораката) за да се испушти во 
резервоарот за складирање на топла вода (пуфкало) кој е 
дел од опремата.
Меѓутоа, во конфигурацијата на сл. 21, во оваа состојба 
ролетната на соларниот колектор е затворена.
И во двата случаи тоа се случува со цел да се овозможи 
ладење на колекторот.

НАДВОР

ВНАТРЕ
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За да ја користите опремата и во двете овие конфигурации, 
потребно е да ги поставите параметрите P12 = 2 и P16 = 2 
(види параграф 8.1).
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сл. 20
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сл. 21

Легенда (сл. 19, сл. 20 и сл. 21)
 1 Довод на ладна вода
 2 Излез на соларен калем
 3 Влез на соларен калем
 4 Рециркулација
 5 Одвод за топла вода
 8 Соларно-термички калем
 10 Испусен вентил
 16 Пумпа за рециркулација 
  (Тип ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ)
 17 Неповратен вентил
 18 Уред за автоматско 

термостатско мешање
 19 Соларен колектор
 20 Сонда на соларен 

колектор (PT1000, не е 
вклучена во испораката*)

 21 Ролетна на соларен колектор
 22 DHW пуфкало
 23 Сонда на соларен калем (не 

е вклучена во испораката)
 24 Топлинска пумпа
 25 Соларна пумпа (тип 

ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ)
 26 Безбедносен термички 

прекинувач за соларна 
пумпа (вклучен во 
испораката)

 A Вдлабнатина за соларна 
сонда и безбедносен 
термички прекинувач

* Ве советуваме да користите сонда за соларен колектор PT1000 
(наведена на списокот на додатоци достапни кај производителот)
6.7  Електрични врски 
Пред да го поврзете апаратот во AC електрична мрежа, мора да 
се направи проверка на електричниот систем за да се потврди 
усогласеноста со важечките прописи и дека електричниот систем 
може соодветно да ги издржи максималните вредности на 
потрошувачката на енергија на бојлерот (погледнете во параграф 
4.2 за техничките карактеристики) во однос на големината на 
каблите и нивната усогласеност со важечките прописи. 
Апаратот се испорачува со кабел за напојување со приклучок Шуко 
(сл. 23) и за поврзување со AC електрична мрежа потребно е: 
• ѕиден штекер Шуко со заземјување и одвоена заштита (сл. 22);
• омниполарен прекинувач од 16 A со отворен контакт од 

најмалку 3 mm;
• диференцијален прекинувач на коло од 30 mA.
Забрането е користење на разделници, продолжни кабли 
или адаптери.
Забрането е заземјување на апаратот со користење на 
цевководи од системи за вода, греење и гас.
Пред да работите со машината, проверете дали напонот во 
електричната мрежа е во согласност со вредноста означена 
на плочката со податоци на апаратот.
Производителот на апаратот нема да сноси одговорност за каква 
било штета предизвикана од откажување на заземјувањето или 
заради аномалии во напојувањето со електрична енергија.

сл. 22 - штекер Шуко сл. 23 - Приклучок на единицата

НАДВОР

ВНАТРЕ

НАДВОР

ВНАТРЕ
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6.7.1  Далечински врски
Опремата е изработена да биде поврзана со други 
далечински енергетски системи или мерачи на енергија 
(соларно-термички, фотоволтаичен, за евтина тарифа) 

ВЛЕЗОВИ
• Дигитален 1 (DIG1). Дигитален влез за соларно-термален 

систем (само за PCV3). Кога на соларно-термичкиот 
систем има наменска контролна единица, таа може да 
се поврзе со опремата за да се деактивира топлинската 
пумпа кога има производство на соларна енергија. Имајќи 
контакт без напон кој се затвора кога е активен соларниот 
систем, тој може да се поврзе со двете бели и кафени 
жици на 6-јадрениот кабел испорачан со опремата.
Поставете го параметарот P16 = 1 за да го активирате 
додатокот со соларно-термичкиот систем.

• Дигитален 2 (DIG2). Дигитален влез за фотоволтаик. При 
фотоволтаичен систем поврзан со постројката, тој може 
да се искористи за да се одземе енергија во форма на 
топла вода во време на хиперпродукција. Ако има контакт 
без напон, на пример, од инвертерот, кој се затвора кога 
има хиперпродукција на енергија, тој може да се поврзе 
со двете зелени и жолти жици на 6-јадрениот кабел 
испорачан со опремата.
Поставете го параметарот P23 = 1 за да го активирате 
додатокот со фотоволтаик.

• Дигитален 3 (DIG3). Влез за евтина тарифа. Оваа функција, 
достапна само во некои земји, дозволува активирање на 
опремата само кога доаѓа надворешен сигнал за претпочитана 
тарифа. Ако електричниот контактор има контакт без напон, 
кој се затвора кога е достапна претпочитаната тарифа, 
тој може да се поврзе со двете сиви и розови жици на 
6-јадрениот кабел испорачан со опремата.
Поставете го параметарот P24 = 1 за активирање евтина 
тарифа во ЕКО режим или P24 = 2 за евтина тарифа во 
АВТОМАТСКИ режим.

• Дигитален влез (LPSW) за прекинувач на проток на 
соларно-термичка/ DHW циркулациона пумпа (не е 
вклучена во испораката)

• Аналоген влез (PT1000) за сондата на соларниот колектор.

ИЗЛЕЗИ
230 V - реле излез од 16 А без контакт за соларно-термичка/DHW 
циркулациона пумпа за рециркулација (тип ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ).

230 V - реле излез од 5 А без контакт за ролетната на 
соларниот колектор/испусниот вентил.
Само за моделите PCV3

 Напомена: За повеќе информации во врска со 
далечинските врски и конфигурацијата на опремата со 
овие системи, видете во параграфот "7.5 РЕЖИМ НА 
РАБОТА" и "8.1.1 Список на параметри на опремата".

6.7.1.1 Далечинско поврзување
За поврзување со дигиталните влезови, опремата се 
испорачува со дополнителен 6-јадрен кабел веќе поврзан на 
PCBA на корисничкиот интерфејс (лоциран во внатрешноста 
на уредот). Далечинските врски со можните енергетски 
системи се одговорност на квалификуваниот инсталатер 
(кутии за приклучоци, терминали и кабли за поврзување).
Следниве слики даваат пример за далечинска врска (сл. 24 
и сл. 25) што не смее да биде подолго од 3 m.

сл. 24 - Пример за далечинска врска
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За да пристапите до 6-јадрениот кабел за далечинска 
врска, извадете го горниот капак на бојлерот и поминете кон 

надворешниот кабел, веќе присутен во единицата, преку 
специјалната кабелска жлезда инсталирана во задниот капак.

6.8  Дијаграм на електрично поврзување

ЕМС-филтер

Калем за жежок гас

EC 
мотор на 
вентилатор

Електричен 
грејач

Кориснички 
интерфејс 

Табла

Плоча за 
Wi-Fi

F.C.T. 
Поврзување

HPSW

Компресор

Напоју-
вање

Резервоар за вода

Грејна обвивка 
за резервоар

Мотор на 
вентилатор

Компресор

Соларна / 
пумпа за 
топла вода

Безбеден 
термостат

ГЛАВНА ТАБЛА

Соларна / 
пумпа за 
топла вода

Соларен испусен в.

Премостување 1

Сонда на 
соларен 
колектор

Соларно-термички безбедносен 
                     прекинувач

сл. 26- Дијаграм на електрично поврзување на опремата

Опис на врските што се достапни на електричната табла

CN1 Сонди NTC за воздух, одмрзнување и вода
CN2 Неупотреблива

CN3 Сонда за управување со соларно-термички 
систем - Само за моделите PCV3

CN4 Неупотреблива

CN5 Соларни дигитални влезови, PV, Off-peak 
(евтина тарифа)

CN6 Прекинувач за висок притисок

CN7 Прекинувач за проток за соларно-термичка/DHW 
циркулациона пумпа (не е вклучена во испораката)

CN8 PWM контрола на електронскиот вентилатор (EC)
CN9+CN12 Неупотреблива
CN10 Напојување на вентилаторот EC, AC

CN11
Соларно-термичка/DHW циркулациона пумпа (тип 
ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ), испусен вентил или ролетна 
на соларен колектор - Само за моделите PCV3

CN13 Напојување на вентилот за одмрзнување со 
жежок гас

CN14 Неупотреблива
CN15 Напојување на компресор
CN16 Напојување на грејниот елемент
CN17 Неупотреблива
CN18 Главно напојување  230 V - 1 PH - 50 Hz
CN19 Врски за заземјување

CN20 Напојување од 230 V за аноден конвертер со 
импресионирана струја

CN21 Поврзување со проверка/тестирање на крајот 
на водот

CN22 Поврзување за WI-FI картичка (не е вклучено 
во испораката)

CN23 Поврзување за кориснички интерфејс
CN25 Неупотреблива
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За на опремата да поврзете безбедносен прекинувач за 
проток за соларно-термичкото коло/колото за рециркулација 
на топла вода, постапете на следниов начин (само за 
квалификуван технички персонал):

• Исклучете ја струјата од опремата.
• Извадете го горниот капак на опремата, а потоа и капакот 

на електричната табла.
• Исклучете го "скокачот" (премостување 1) од приклучокот 

CN7 на електричната табла, а потоа пресечете го 
проводникот што го формира премостувањето на средина 
и поврзете соодветен терминал.

• Потоа поврзете прекинувач за проток од типот нормално 
затворен (N.C.) и поврзете сè со CN7.

• Склопете ги сите пластики и проверете дали е правилно 
инсталирана опремата пред да ја вклучите во напојување.

Ако, наместо тоа, се користи прекинувач за проток од типот 
на нормално отворен (N.O.), потребно е да се постави 
параметарот P15 = 1 (види параграф 8.1).

���

За да го поврзете термичкиот прекинувач (вклучен во 
испораката) за соларната циркулациониа пумпа, постапете на 
следниов начин (само за квалификуван технички персонал):

• Исклучете ја струјата од апаратот;
• Ставете ја сијалицата целосно во посебната вдлабнатина 

на резервоарот ("А") и затворете го конекторот на кабелот;
• Одвртете го капиларот доволно да се постави безбедносниот 

термички прекинувач во соодветна обвивка фиксирана на 
ѕидот;

• Поврзете го безбедносниот термички прекинувач 
сериски со линијата ("L") и неутралниот ("N") приклучок 
за напојување на соларната циркулациона пумпа, за 
исклучување во сите столбови.

• Потврдете ги сите врски пред да го вклучите апаратот во 
напојување. 

7. ОПИС НА КОРИСНИЧКИОТ ИНТЕРФЕЈС И РАБОТАТА НА 
ОПРЕМАТА

сл. 27

Опис Симбол
Копче "ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ" за вклучување, 
ставање на производот во режим на подготвеност, 
отклучување на копчиња, зачувување на измени
Копче "Постави" за уредување на вредноста на 
параметрите, за потврда;
Копче "Зголеми" за зголемување на зададената 
вредност, параметарите или лозинката
Копче "Намали" за намалување на зададената 
вредност, параметарите или лозинката
Работа на топлинска пумпата (режим ЕКО)
Работа на грејниот елемент (ЕЛЕКТРИЧЕН режим)

АВТОМАТСКИ режим  + 
Режим BOOST (симболите трепкаат)  + 

Активно заклучување на копчињата

Одмрзнување

Заштита од мраз

Циклус анти-легионела

Режим за одмор;

Работење со временски периоди

Поставување часовник (симболот трепка)
Поврзано со WI-FI
(не е достапно за овие модели)
Фотоволтаичен режим
(кога симболот трепка, додатокот не е активен)
Соларно-термички режим
(кога симболот трепка, додатокот не е активен)
Дефект или активна заштита
Режим за евтина тарифа (Off-Peak) (кога симболот 
трепка, опремата останува во мирување)

Корисничкиот интерфејс на овој модел на бојлер се состои 
од четири капацитивни копчиња и ЛЕД-дисплеј.
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Веднаш штом ќе се вклучи бојлерот, четирите копчиња се 
осветлуваат и сите икони и сегменти на екранот истовремено 
светат 3 секунди. 
При нормално работење на производот, трите цифри на 
дисплејот ја покажуваат температурата на водата во °C, 
измерена со горната сонда за вода ако параметарот P11 е 
поставен на 1 или со долната сонда за вода ако P11 = 0.
За време на модификацијата на избраната зададена точка 
на режимот на работа, температурата на зададената точка 
се прикажува на екранот.
Иконите го означуваат избраниот режим на работа, 
присуството или отсуството на алармите, статусот на Wi-Fi 
врската и други информации за статусот на производот.
7.1  Вклучување и исклучување на бојлерот 
и отклучување на копчињата
Кога бојлерот е правилно напојуван, може да биде 
"ВКЛУЧЕН" и е во еден од достапните режими на работа 
(ЕКО, автоматски, итн.) или во режим на подготвеност.
За време на режимот на подготвеност, четирите капацитивни 
копчиња се осветлени за лесна видливост, иконата за Wi-Fi 
е осветлена според статусот на врската со надворешен Wi-Fi 
рутер (не е вклучен во испораката) и, во отсуство на аларми 
или активна заштита од мраз, сите другите икони, како 
и сегментите на трите цифри, се исклучени.

Вклучување
Со бојлерот во режим на подготвеност и активна функција 
за "заклучување на копчињата" (свети иконата со катанец 
долу лево), потребно е прво да ги "отклучите" копчињата со 
притискање на копчето ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ најмалку 3 секунди 
(иконата со катанец се исклучува), потоа повторно притиснете го 
копчето ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ 3 секунди за да го вклучите бојлерот.

Исклучување
Со вклучен бојлер и активна функција за "заклучување на 
копчињата", потребно е прво да ги "отклучите" копчињата со 
притискање на копчето ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ најмалку 3 секунди, 
потоа повторно притиснете го копчето ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ 3 секунди 
за да го исклучите бојлерот (ставање во режим на подготвеност).
Во кој било статус, 60 секунди по последното притискање на кое 
било од четирите копчиња за кориснички интерфејс, функцијата 
за заклучување на копчињата автоматски се активира за да 
се спречат можни несакани интеракции со бојлерот, на пр. од 
деца, итн. Во исто време, нивото на позадинско осветлување 
на копчињата и дисплејот се намалува за да се намали 
потрошувачката на енергија на единицата. 
Со притискање на кое било од четирите копчиња, позадинското 
осветлување на копчињата и дисплејот веднаш ќе се вратат 
на своето нормално ниво за подобра видливост.

7.2  Поставување на часовникот
Со отклучени копчиња, притиснете го копчето  3 секунди за 
пристап до поставките на часовникот (симболот  трепка).

Поставете го времето со копчињата "+" и "-", притиснете на " 
 " за да потврдите и потоа поставете ги минутите.

Притиснете го копчето  за да потврдите и да излезете.
7.3  Поставување временски периоди
Часовникот на опремата мора да биде поставен пред 
активирање на временските периоди.
Изберете го посакуваниот режим на работа, а потоа 
поставете ги временските периоди.
Временските периоди може да се активираат само во режимите 
ECO (ЕКО) - AUTOMATIC (АВТОМАТСКИ) - BOOST (ТУРБО) - 
ELECTRIC (ЕЛЕКТРИЧЕН) и VENTILATION (ВЕНТИЛАЦИЈА).
Со непритиснати копчиња, притиснете ги копчињата  и 
"-" 3 секунди за да ги поставите временските периоди (се 
прикажува симболот ). 
Поставете го времето на вклучување со копчињата "+" и "-", 
притиснете на "  " за да потврдите и потоа поставите ги 
минутите на вклучување.
Притиснете на  за да потврдите и одете на поставување 
на времето на исклучување.
Притиснете на  за да потврдите, потоа, користејќи ги 
копчињата "+" и "-", изберете го посакуваниот режим на 
работа за поставениот временски период (ECO (ЕКО), 
AUTOMATIC (АВТОМАТСКИ), BOOST (ТУРБО), ELECTRIC 
(ЕЛЕКТРИЧЕН), VENTILATION (ВЕНТИЛАЦИЈА)).
Притиснете на  за да потврдите и да излезете.
Напомена: На крајот од временскиот период опремата оди 
во режим на подготвеност и останува така сè додека не се 
повтори временскиот период следниот ден

За деактивирање на временските периоди: 
• поставете ги времињата за вклучување и исклучување 

на полноќ (00:00);
• притиснете  за да потврдите;
• притиснете го копчето  и копчето "-" заедно 3 секунди 

(симболот  се гаси).

7.4  Поставување на зададена точка за топла вода
Можно е приспособување на зададената точката за топла 
вода во режимите ECO, AUTOMATIC, BOOST и ELECTRIC
Изберете го посакуваниот режим со копчето  , потоа 
поставете ја зададената точка со копчињата "+" и "-".
Притиснете го копчето  за да потврдите и  за да излезете.

Режим
Зададена точка за топла вода

Опсег Стандардно
ECO (ЕКО) 43÷62°C 55°C
AUTOMATIC (АВТОМАТСКИ) 43÷62°C 55°C
BOOST (ТУРБО) 43÷75°C* 55°C
ELECTRIC (ЕЛЕКТРИЧЕН) 43÷75°C 55°C

* Во режимот BOOST (ТУРБО), максималната вредност на 
зададената точка на топлинската пумпа е 62°C. Затоа, со 
поставување поголема вредност треба да се има предвид 
дека тоа се однесува само на грејниот елемент.
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7.5  РЕЖИМ НА РАБОТА
Следниве режими се достапни за овој бојлер:
- ECO (ЕКО)
- BOOST (ТУРБО)
- ELECTRIC (ЕЛЕКТРИЧЕН)
- VENTILATION (ВЕНТИЛАЦИЈА)
- HOLIDAY (ОДМОР)
- AUTOMATIC (АВТОМАТСКИ)
Опремата е поставена во ЕКО режим; со притискање на 
копчето  можете да го изберете посакуваниот режим.

За режимите ECO, BOOST и AUTOMATIC, со истовремено 
притискање на копчињата "+" и "-" 3 секунди, можно е да 
се активира "тивкиот режим" (на пример во текот на ноќта) 
со што се намалува шумот на опремата; во оваа состојба, 
перформансите во однос на стапката на загревање на 
водата може да бидат помали. 
За деактивирање на овој режим притиснете ги кочињата "+" 
и "-" повторно заедно 3 секунди.

7.5.1  ECO (ЕКО)
На дисплејот се прикажува симболот 

Во овој режим топлинската пумпа се користи само во 
рамките на работните ограничувања на производот за да се 
обезбеди максимално можно заштеда на енергија.
Топлинската пумпа се вклучува 5 минути по изборот на овој 
режим или од последното исклучување.
Во случај на исклучување, во првите 5 минути, топлинската 
пумпа сѐ уште останува вклучена за да се обезбеди најмалку 
5 минути континуирана работа.

7.5.2  BOOST (ТУРБО)
На дисплејот трепкаат симболите  + .

Овој режим ги користи топлинската пумпа и грејниот елемент, 
во рамки на работните ограничувања на производот, за да 
се обезбеди побрзо загревање.
Топлинската пумпа се вклучува 5 минути по изборот на овој 
режим или од последното исклучување.
Во случај на исклучување, во првите 5 минути, топлинската 
пумпа сѐ уште останува вклучена за да се обезбеди најмалку 
5 минути континуирана работа.
Грејниот елемент се вклучува веднаш.

7.5.3  ELECTRIC (ЕЛЕКТРИЧЕН)
На дисплејот се прикажува симболот .

Во овој режим се користи само грејниот елемент во рамки 
на работните ограничувања на производот и е корисен во 
ситуации на ниски температури на доводниот воздух.

7.5.4  VENTILATION (ВЕНТИЛАЦИЈА)
На дисплејот се прикажува пораката .

Во овој режим се користи само електронскиот вентилатор 
во уредот и е корисен за кружење на воздухот во 
инсталационата просторија доколку го сакате тоа.
Во автоматскиот режим, вентилаторот ќе се приспособи на 
минималната брзина.

7.5.5  HOLIDAY (ОДМОР)
На дисплејот се прикажува симболот .

Овој режим е корисен кога не сте дома ограничено време, 
а кога ќе се вратите опремата работи во автоматски режим.
Со помош на копчињата + и - можете да ги поставите 
деновите на отсуство во кои сакате опремата да остане во 
мирување.
Притиснете на  а потоа исклучи/вклучи за да потврдите.

7.5.6  AUTOMATIC (АВТОМАТСКИ)
На дисплејот се прикажува симболот  + .

Во овој режим се користи топлинската пумпа и, доколку 
е потребно, и грејниот елемент, во рамки на работните 
ограничувања на производот, за да се обезбеди најдобра 
можна удобност.
Топлинската пумпа се вклучува 5 минути по изборот на овој 
режим или од последното исклучување.
Во случај на исклучување, во првите 5 минути, топлинската 
пумпа сѐ уште останува вклучена за да се обезбеди најмалку 
5 минути континуирана работа.
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7.6  ДОДАТНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

7.6.1  Соларен режим +  или + +  или  + 
 (Само за моделите PCV3)
Кога е активиран соларниот режим од менито за инсталатер, 
ќе бидат достапни само ЕКО - АВТОМАТСКИ - ОДМОР.

Кога симболот  трепка на дисплејот, соларниот режим 
не работи и единицата работи во поставениот режим: ЕКО, 
АВТОМАТСКИ или ОДМОР.
Кога симболот  свети на дисплејот, енергијата произведена 
од соларниот систем се користи за загревање на водата во 
резервоарот преку соларниот калем.

7.6.2  Фотоволтаичен режим +  или + +  или 
 + 

Кога е активиран фотоволтаичниот режим од менито 
за инсталатер, ќе бидат достапни само ECO (ЕКО) - 
AUTOMATIC (АВТОМАТСКИ) - HOLIDAY (ОДМОР).
Кога симболот  трепка на дисплејот, фотоволтаичниот режим 
не работи и единицата работи во поставениот режим: ECO 
(ЕКО), AUTOMATIC (АВТОМАТСКИ) или HOLIDAY (ОДМОР).
Кога симболот  свети на дисплејот, енергијата 
произведена од фотоволтаичниот систем се користи за 
загревање на водата во резервоарот.
Со избран режим ECO (ЕКО), топлинската пумпа ќе работи 
сè додека не се достигне зададената точка и не се вклучи 
грејниот елемент додека не се достигне фотоволтаичната 
зададена точка од менито за инсталатер.
Инаку, со избран режим AUTOMATIC (АВТОМАТСКИ), 
грејниот елемент може да се вклучи и пред да се достигне 
зададената точка на овој режим, ако условите го бараат тоа.

7.6.3  Режим Off-Peak (евтина тарифа)  +  или  + 
 + 

Кога е активиран фотоволтаичниот режим од менито 
за инсталатер, ќе бидат достапни само ECO (ЕКО) – 
AUTOMATIC (АВТОМАТСКИ).
Кога симболот  на трепкачот на екранот, режимот 
Off-Peak (евтина тарифа) не работи и единицата останува 
во мирување и топлинската пумпа и грејниот елемент се 
исклучени.
Инаку, кога симболот  свети на дисплејот, единицата 
работи во режим ECO (ЕКО) или AUTOMATIC (АВТОМАТСКИ).

7.6.4  Анти-легионела 
На дисплејот се прикажува симболот .

На секои две седмици, во поставеното време, со помош на 
грејниот елемент се спроведува циклус на загревање на 
водата во резервоарот до температурата за анти-легионела, 
одржувајќи ја за поставеното време.
Ако, со достигнување на температурата за анти-легионела, 
циклусот не се изврши правилно во рок од 10 часа, тој ќе 
запре и ќе се изврши повторно по 2 седмици.
Доколку барањето за функцијата анти-легионела се појави 
со избран режим HOLIDAY (ОДМОР), циклусот анти-
легионела ќе се изврши веднаш кога единицата повторно ќе 
се активира по поставените денови на отсуство.

Параметри за анти-легионела Опсег Стандардно
Зададена температурна точка за 
анти-легионела (P3) 50÷75°C 75°C
Времетраење на циклусот анти-
легионела (P4) 0÷90 мин. 30 мин.

Време на активирање на циклусот 
анти-легионела (P29) 0÷23 ч. 23 ч.

7.6.5  Функција за одмрзнување
На дисплејот се прикажува симболот .

Оваа опрема има функција за автоматско одмрзнување на 
испарувачот што се активира, кога тоа го бараат условите 
за работа, за време на работата на топлинската пумпа.
Одмрзнувањето се случува преку вбризгување на жежок гас 
во испарувачот, овозможувајќи му брзо одмрзнување.
За време на одмрзнувањето, грејниот елемент, со кој е 
обезбедена опремата, се исклучува освен ако не е поинаку 
поставено преку менито за инсталатер (параметар P6).
Макс. времетраење на одмрзнувањето е 8 минути.

7.6.6  Заштита од мраз 
На дисплејот се прикажува симболот .

Оваа заштита спречува температурата на водата во 
резервоарот да достигне вредности близу до нула.
Со опремата во режим на подготвеност, кога температурата 
на водата во резервоарот е под или еднаква на 5°C 
(параметарот се конфигурира преку менито за инсталатер), 
се активира функцијата за заштита од мраз, што го вклучува 
грејниот елемент додека не се достигне 12°C (параметарот 
може да се конфигурира преку менито за инсталатер).
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7.7  Дефекти/заштита
Оваа опрема има систем за само-дијагностицирање што опфаќа некои можни дефекти или заштита од аномални услови на 
работа преку: детекција, сигнализирање и усвојување на постапка за итни случаи до решавање на дефектот.

Дефект/заштита Код за грешка Индикација на дисплејот

Дефект на долната сонда на резервоарот P01  + P01
Дефект на горната сонда на резервоарот P02  + P02
Дефект на сондата за одмрзнување P03  + P03
Дефект на сондата за доводен воздух P04  + P04
Дефект на доводната сонда на испарувачот P05  + P05
Дефект на одводната сонда на испарувачот P06  + P06
Дефект на сондата за проток на компресорот P07  + P07
Дефект на сондата на соларниот колектор P08  + P08
Заштита од висок притисок E01  + E01
Аларм на соларното коло/колото за рециркулација E02  +E02
Температурата не е соодветна за алармот за работа на топлинската пумпа
(При активен аларм, водата се загрева само со греен елемент) PA  +PA

Нема комуникација (со активен аларм опремата не работи) E08  + E08
Дефект на електронскиот вентилатор E03  + E03

Во случај на некој од горенаведените дефекти, потребно е да се јавите во службата на производителот за техничка 
помош, наведувајќи го кодот за грешка прикажан на дисплејот.
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8. ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА

ВНИМАНИЕ!: Проверете дали опремата е 
поврзана со жицата за заземјување. 

ВНИМАНИЕ!: Проверете дали напонот на 
напојувањето е оној што е означен на плочката 
со податоци на опремата. 

ВНИМАНИЕ: Апаратот може да се вклучува 
само откако ќе се наполни со вода. 

Продолжете со следниве постапки за пуштање во работа:
• Откако ќе се инсталира апаратот и ќе се направат сите 

поврзувања (воздушни, хидраулични, електрични итн.), 
апаратот мора да се наполни со вода од домашната водоводна 
мрежа. За да се наполни апаратот, потребно е да се отвори 
централната славина на доводот за домашна мрежа и 
најблиската славина за топла вода, притоа да се осигура дека 
целиот воздух во резервоарот постепено се отстранува.

• Не надминувајте го дозволениот максимален притисок 
означен во делот "општи технички податоци".

• Проверете ги безбедносните уреди на колото за вода.
• Вклучете ја единицата во штекер.
• Кога ќе се вметне приклучокот, бојлерот е во режим на 

подготвеност, дисплејот останува исклучен, копчето за 
напојување светнува.

• Притиснете го копчето ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ, единицата е 
активирана во режимот "ECO" (ЕКО) (фабричка поставка).

Во случај на ненадеен прекин на електричната енергија, 
кога напојувањето ќе се врати, опремата ќе се рестартира 
во режимот на работа пред прекинот.
8.1  Проверка и уредување на параметрите за работа
Оваа опрема има две различни менија, за проверка и за 
уредување на параметрите за работа (види "8.1.1 Список на 
параметри на опремата").
Кога опремата работи, параметрите може слободно да се 
проверуваат во секое време со отклучување на копчињата 
(види "7.1 Вклучување и исклучување на бојлерот 
и отклучување на копчињата") и истовремено притискање 
на копчињата "  " и "+" 3 секунди. Етикетата на првиот 
параметар се прикажува на дисплејот со буквата "A". Со 
притискање на копчето "+" се прикажува неговата вредност, 
а со повторно притискање на ова копче, се прикажува 
етикетата на вториот параметар "B" итн.
Целиот список со параметри може да се прелистува напред/
назад со копчињата "+" и "-".

Притиснете го копчето "ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ" за да излезете.
Уредувањето на еден или повеќе параметри за работа може 
да се изврши само со опремата во режим на подготвеност и 
потребно е да се внесе лозинката.

Напомена!: "Користењето на лозинката е дозволено 
само за квалификуван персонал; за сите последици 
настанати заради неправилно поставување на 
параметрите, одговорност сноси само клиентот. 
Затоа, какви било интервенции побарани од клиентот 
од овластен центар за техничка помош DAIKIN за 
време на стандардниот гарантен период, за проблеми 
со производот поради неправилно поставување на 
параметрите заштитени со лозинка, нема да бидат 
покриени со стандардната гаранција." 

Со отклучени копчиња, само во режим на подготвеност, 
истовремено притиснете на копчињата "  " и "+" 3 секунди 
за пристап до менито за уредување на параметрите на 
опремата (заштитено со лозинка: 35). На екранот се 
прикажани двете цифри "00". Притиснете на копчето "  
". Цифрата "0" лево трепка и со "+" и "-" изберете го првиот 
број што треба да го внесете (3) и притиснете на "  " да 
потврдите. Продолжете на ист начин за втората цифра (5).
Ако лозинката е точна, се прикажува параметарот P1. Со 
притискање на копчето "+" се прикажува стандардната 
вредност на овој параметар што може да се промени со 
притискање на   , и со помош на копчињата "+" и "-" 
може да се смени вредноста во дозволениот опсег за овој 
параметар. Потоа притиснете на    за да потврдите и на 
копчето "+" за продолжите со другите параметри. 
По уредување на саканите параметри, притиснете го 
копчето вклучи/исклучи за да зачувате и да излезете.
Опремата сега се враќа во режим на подготвеност.
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8.1.1  Список на параметри на опремата
Параметар Опис Опсег Стандардно Напомени

А Долна сонда за температура на водата -30÷99°C Измерена вредност Не може да се менува
Б Горна сонда за температура на водата -30÷99°C Измерена вредност Не може да се менува
C Сонда за температура на одмрзнување -30÷99°C Измерена вредност Не може да се менува
D Сонда за температура на доводен воздух -30÷99°C Измерена вредност Не може да се менува

E Сонда за температура на доводниот гас на 
испарувачот -30÷99°C Измерена вредност / "0°C" 

ако P33 = 0
Не може да се менува 
(1)

F Сонда за температура на излезниот гас на 
испарувачот -30÷99°C Измерена вредност / "0°C" 

ако P33 = 0
Не може да се менува 
(1)

G Сонда за температура на испуштениот гас на 
компресорот 0÷125°C Измерена вредност / "0°C" 

ако P33 = 0
Не може да се менува 
(1)

В Сонда за температура на соларниот колектор 
(PT1000) 0÷150°C Измерена вредност / "0°C" 

ако P16 = 2
Не може да се менува 
(2)

I Чекор на отворање на EEV 30÷500 Измерена вредност / P40 
вредност ако P39 = 1

Не може да се менува 
(1)

J Верзија на фирмвер на електрична табла 0÷99 Тековна вредност Не може да се менува

Н Верзија на фирмвер на кориснички 
интерфејс 0÷99 Тековна вредност Не може да се менува

P1 Хистереза на долната сонда за вода за 
работа на топлинската пумпа 2÷15°C 7°C Може да се менува

P2 Одложено вклучување на електричниот 
грејач 0÷90 мин. 6 мин. Функцијата е исклучена

P3 Температура на зададена точка за анти-
легионела 50°C÷75°C 75°C Може да се менува

P4 Времетраење на анти-легионела 0÷90 мин. 30 мин. Може да се менува

P5 Режим на одмрзнување 0 = стоп на компресорот
1 = жежок гас 1 Може да се менува

P6 Употреба на електричен грејач при 
одмрзнување 

0 = ИСКЛУЧЕНО 
1 = ВКЛУЧЕНО 0 Може да се менува

P7 Одложување помеѓу два последователни 
циклуси на одмрзнување 30÷90 мин. 60 мин. Може да се менува

P8 Температурен праг за стартување на 
одмрзнувањето -30÷0°C -5°C Може да се менува

P9 Температурен праг за запирање на 
одмрзнувањето 2÷30°C 3°C Може да се менува

P10 Максимално времетраење на 
одмрзнувањето 3мин.÷12мин. 10 мин. Може да се менува

P11 Вредноста на сондата за температура на 
водата е прикажана на дисплејот

0 = долна
1 = горна 1 Може да се менува

P12 Режим на употреба на надворешна пумпа
0 = секогаш ИСКЛУЧЕНО
1 = рециркулација на топла вода
2 = Соларно-термички систем

1 Може да се менува

P13 Работен режим на пумпа за рециркулација 
на топла вода

0 = со топлинска пумпа
1 = секогаш ВКЛУЧЕНО 0 Може да се менува

P14
Тип на вентилатор на испарувач (EC; AC; 
AC со двојна брзина; EC со динамичка 
контрола на брзината)

0 = EC
1 = AC
2 = AC со две брзини
3 = EC со динамична контрола 
на брзината

3 Може да се менува
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Параметар Опис Опсег Стандардно Напомени

P15

Тип на безбедносен прекинувач за проток 
за коло за рециркулација на топла / 
сончева вода, прекинувач за избор на низок 
притисок

0 = NC
1 = NO
2 = прекинувач за избор на низок 
притисок

0 Може да се менува

P16 Интеграција на соларниот режим

0 = трајно деактивиран
1 = работење со DIG1
2 = Директна контрола на 
соларно-термичиот систем

0 Може да се менува (2)

P17 Одложено стартување на топлинската 
пумпа по отворањето на DIG1 10÷60 мин. 20 мин. Може да се менува (2)

P18

Вредност на долната сонда за температура 
на водата при која се запира топлинската 
пумпа во интеграција на соларниот режим = 
1 (работа со DIG1)

20÷60°C 40°C Може да се менува (2)

P19

Хистереза на долната сонда за вода за 
стартување на пумпата во интеграција на 
соларниот режим = 2 (директна контрола на 
соларно-термичкиот систем)

5÷20°C 10°C Може да се менува (2)

P20

Температурен праг за соларен испусен 
вентил / дејство на ролетната на соларниот 
колектор во интеграција на соларниот 
режим = 2 (директна контрола на соларно-
термичкиот систем)

100÷150°C 140°C Може да се менува (2)

P21

Вредност на долната сонда за температура 
на водата при која се запира топлинската 
пумпа во интеграција на фотоволтаичниот 
режим

30÷70°C 62°C Може да се менува

P22

Вредност на горната сонда за температура 
на водата при која се запира електричниот 
грејач во интеграција на фотоволтаичниот 
режим

30÷80°C 75°C Може да се менува

P23 Интеграција на фотоволтаичниот режим 0 = трајно деактивиран
1 = активиран 0 Може да се менува

P24 Режим на работа Off-peak (евтина тарифа)
0 = трајно деактивиран
1 = активирана со ЕКО
2 = активирана со AUTO

0 Може да се менува

P25 Вредност на компензација на горната сонда 
за вода -25÷25°C 2°C Може да се менува

P26 Вредност на компензација на долната сонда 
за вода -25÷25°C 2°C Може да се менува

P27 Вредност на компензација на сондата за 
температура на доводен воздух -25÷25°C 0°C Може да се менува

P28 Вредност на компензација на сондата за 
температура за одмрзнување -25÷25°C 0°C Може да се менува

P29 Почетен час на анти-легионела 0÷23 часа 23 часа Може да се менува

P30 Хистереза на горната сонда за вода за 
работа на електричниот грејач 2÷20°C 7°C Може да се менува

P31
Работен период на топлинската пумпа во 
режим AUTO за пресметување на стапката 
на загревање

10÷80 мин. 30 мин. Може да се менува

P32 Температурен праг за употреба на 
електричниот грејач во режимот AUTO 0÷20°C 4°C Може да се менува
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Параметар Опис Опсег Стандардно Напомени

P33 Контрола на електронски-експанзивен 
вентил (EEV)

0 = трајно деактивиран
1 = активиран 1 Може да се менува (1)

P34 Период на пресметување на прегревање за 
режим на автоматска контрола на EEV 20÷90 сек. 30 сек. Може да се менува (1)

P35 Зададена точка за прегревање за режим на 
автоматска контрола на EEV -8÷15°C 4°C Може да се менува (1)

P36
Зададена точка за намалување на 
загреаноста за режим на автоматска 
контрола на EEV

60÷110°C 88°C Може да се менува (1)

P37 Отворање на чекор на EEV за време на 
режимот за одмрзнување (x10) 5÷50 15 Може да се менува (1)

P38 Минимално отворање на чекор на EEV со 
режим за автоматска контрола (x10) 3~45 9 Може да се менува (1)

P39 Контролен режим на EEV 0=автоматски
1 = рачен 0 Може да се менува (1)

P40

Почетно отворање на чекор на EEV со 
режим за автоматска контрола / отворање 
на чекор на EEV со режим за рачна 
контрола (x10)

5÷50 25 Може да се менува (1)

P41 AKP1 температурен праг за добивка на EEV 
KP1 -10÷10°C -1 Може да се менува (1)

P42 AKP2 температурен праг за добивка на EEV 
KP2 -10÷10°C 0 Може да се менува (1)

P43 AKP3 температурен праг за добивка на EEV 
KP3 -10÷10°C 0 Може да се менува (1)

P44 Добивка на EEV KP1 -10÷10 2 Може да се менува (1)
P45 Добивка на EEV KP2 -10÷10 2 Може да се менува (1)
P46 Добивка на EEV KP3 -10÷10 1 Може да се менува (1)

P47 Максимум дозволена доводна температура 
за работење на топлинската пумпа 38÷43°C 43°C Може да се менува

P48 Минимум дозволена доводна температура 
за работење на топлинската пумпа -10÷10°C -7°C Може да се менува

P49
Праг на доводна температура за 
испарувачот EC или AC со двостепена 
поставка за брзина на вентилаторот

10÷40°C 25°C Може да се менува

P50 Долна зададена точка за температура за 
антифриз 0÷15°C 12°C Може да се менува

P51 Зададена точка за горната брзина на EC 
вентилаторот на испарувачот 60÷100% 90% Може да се менува

P52 Зададена точка за долната брзина на EC 
вентилаторот на испарувачот 10÷60% 50% Може да се менува

P53 Зададена точка за брзина на одмрзнување 
на ЕС вентилаторот за испарувачот 0÷100% 50% Може да се менува

P54 Време на бајпас за прекинувачот на низок 
притисок 1÷240 мин 1 Може да се менува

P55 Период 1 пропорционална регулација на 
температурата на испарувачот 1÷20°C 4°C Може да се менува

P56 Диференцијална температура со 
активирање на максимална брзина P57÷20°C 2°C Може да се менува

P57 Диференцијална температура со 
деактивирање на максимална брзина 1°C÷P56 1°C Може да се менува
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Параметар Опис Опсег Стандардно Напомени

P58 Употреба на вентилаторот на испарувачот 
со исклучен компресор

0 = ИСКЛУЧЕНО 
1 = ВКЛУЧЕНО со рачна 
контрола на брзината
2 = ВКЛУЧЕНО со автоматска 
контрола на брзината

0 Може да се менува

P59 Брзина на вентилаторот на испарувачот 
(EC) со исклучен компресор 0÷100% 40% Може да се менува

P60 Температурна разлика 1 на испарување на 
воздухот за пресметка на зададената точка 1÷25°C 4°C Може да се менува

P61 Температурна разлика 2 на испарување на 
воздухот за пресметка на зададената точка 1÷25°C 2°C Може да се менува

P62 Температурна разлика 3 на испарување на 
воздухот за пресметка на зададената точка 1÷25°C 6°C Може да се менува

P63 Температурна разлика 4 на испарување на 
воздухот за пресметка на зададената точка 1÷25°C 3°C Може да се менува

P64 Температурна разлика 5 на испарување на 
воздухот за пресметка на зададената точка 1÷25°C 10°C Може да се менува

P65 Температурна разлика 6 на испарување на 
воздухот за пресметка на зададената точка 1÷25°C 18°C Може да се менува

P66 Период 2 пропорционална регулација на 
температурата на испарувачот 1÷20°C 2°C Може да се менува

P67 Период 3 пропорционална регулација на 
температурата на испарувачот 1÷20°C 9°C Може да се менува

P68 Период 4 пропорционална регулација на 
температурата на испарувачот 1÷20°C 5°C Може да се менува

P69 Период 5 пропорционална регулација на 
температурата на испарувачот 1÷20°C 10°C Може да се менува

P70 Период 6 пропорционална регулација на 
температурата на испарувачот 1÷20°C 5°C Може да се менува

P71
Намалување на брзината на ЕС 
вентилаторот на испарувачот за тивок 
режим

0÷40% 15% Може да се менува

P72 Добивка на EC регулаторот за брзина на 
вентилаторот 1÷100 5 Може да се менува

(1) = НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ ЗА ОВОЈ УРЕД
(2) = САМО ЗА МОДЕЛИТЕ "EKHHE200PCV37, EKHHE260PCV37"
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9. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

 ВНИМАНИЕ: Не обидувајте се сами да го поправате апаратот.
 Следниве проверки смее да ги прави само квалификуван персонал.

Дефект Препорачана постапка

Опремата не се вклучува

• Проверете дали производот навистина се напојува од електричната мрежа.
• Исклучете ја опремата од штекер, а потоа повторно поврзете ја по неколку минути.
• Проверете го кабелот за напојување во внатрешноста на производот.
• Проверете дали осигурувачот на електричната табла е исправен. Во спротивно, 

заменете го со IEC-60127-2/II сертифициран осигурувач од 5 А со временско 
одложување.

Водата не може да се загрева преку 
топлинската пумпа во режимот ECO (ЕКО) 
или AUTOMATIC (АВТОМАТСКИ)

• Исклучете ја опремата, а потоа повторно вклучете ја по неколку часа.
• Исклучете ја опремата од штекер, исцедете дел од водата во резервоарот 

(приближно 50%), потоа повторно наполнете и повторно вклучете ја опремата 
во режимот ECO (ЕКО).

Топлинската пумпа никогаш не запира кога 
е вклучена

• Без да вадите топла вода од производот, проверете дали по неколку часа има 
греење на топлинската пумпа.

Водата не се загрева преку интегрираниот 
греен елемент во режимот AUTOMATIC 
(АВТОМАТСКИ)

• Исклучете ја опремата и проверете го безбедносниот термостат на грејниот 
елемент во внатрешноста на опремата и ресетирајте го доколку е потребно. 
Потоа вклучете ја опремата во режимот AUTOMATIC (АВТОМАТСКИ).

• Исклучете ја опремата од штекер, исцедете дел од водата во резервоарот 
(приближно 50%), потоа повторно наполнете и повторно вклучете ја опремата 
во режимот AUTOMATIC.

• Пристапете до менито за инсталатер и зголемете ја вредноста на параметарот 
P32, на пример, на 7°C.

• Проверете дали не интервенирал безбедносниот термостат на грејниот елемент 
(види 9.2)
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9.1  Замена на осигурувачи на електричната табла
Направете како што е наведено подолу (само за 
квалификуван технички персонал):
• Исклучете ја струјата од опремата.
• Извадете го горниот капак на опремата, а потоа и капакот 

на електричната табла.
• Извадете го капакот на осигурувачот, а потоа 

и осигурувачот, користејќи соодветен шрафцигер.
• Инсталирајте нов сертифициран осигурувач IEC-60127-2/

II од 5 А со временско одложување (T5AL250V), а потоа 
повторно поставете го заштитното капаче.

• Склопете ги сите пластики и проверете дали е правилно 
инсталирана опремата пред да ја вклучите во напојување.

сл. 28

9.2  Ресетирање на безбедносниот термостат на 
грејниот елемент
Оваа опрема има безбедносен термостат со рачно 
ресетирање поврзан сериски со грејниот елемент потопен 
во вода, што го прекинува напојувањето во случај на 
прекумерна температура во резервоарот.
Доколку е потребно, постапете на следниов начин за да 
го ресетирате термостатот (важи само за квалификуван 
технички персонал):
• Исклучете го производот од штекер.
• Отстранете ги сите воздушни канали.
• Отстранете го горниот капак со тоа што прво ќе ги 

отстраните завртките за заклучување (сл. 29).

• Извадете го предниот панел и рачно ресетирајте 
го безбедносниот термостат (сл. 30). Во случај на 
интервенција, централната игла на термостатот излегува 
за околу 2 mm.

• Повторно поставете го претходно извадениот горен капак.

сл. 29 - Вaдење на горниот капак

сл. 30 - Вaдење на предниот панел
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 ВНИМАНИЕ!: Интервенцијата на безбедносниот 
термостат може да биде предизвикана од 
дефект поврзан со контролната табла или 
заради немање вода во резервоарот. 

 ВНИМАНИЕ!: Извршувањето на поправки на 
делови со безбедносна функција го загрозува 
безбедното работење на опремата. Менувајте 
ги неисправните делови само со оригинални 
резервни делови.  

 Напомена!: Интервенцијата на термостатот ја 
исклучува работата на грејниот елемент, но не и 
на системот на топлинската пумпа во дозволените 
работни ограничувања.

 ВНИМАНИЕ! Доколку операторот не може да 
го отстрани дефектот, исклучете ја опремата и 
контактирајте со Службата за техничка помош, 
наведувајќи го моделот на купениот производ. 

10. ОДРЖУВАЊЕ

 ВНИМАНИЕ!: Секоја поправка на опремата 
мора да ја изврши квалификуван персонал. 
Неправилните поправки може да го доведат 
корисникот во сериозна опасност. Доколку 
на вашата опрема ѝ е потребна каква било 
поправка, контактирајте со сервисниот центар.

 ВНИМАНИЕ!: Пред да изведувате било каква 
постапка за одржување, осигурете се дека 
опремата не е и не може случајно да се напојува 
од електричната мрежа. Затоа, исклучете го 
напојувањето при секоја постапка за одржување 
или чистење.

10.1  Проверка/замена на жртвената анода
Анодата од магнезиум (Mg), наречена и "жртвена" анода, спречува 
какви било вртливи струи генерирани во внатрешноста на бојлерот 
да предизвикаат процеси на површинска корозија. 
Всушност, магнезиумот е слабо наелектризиран метал 
споредено со материјалот од кој е обложена внатрешноста 
на бојлерот, затоа ги привлекува прво негативните полнежи 
што се формираат со загревање на водата, трошејќи се сам 
себе. На тој начин, анодата се "жртвува" со кородирање сама 
себе наместо да кородира резервоарот. Бојлерот има две 
аноди, едната е поставена во долниот дел на резервоарот 
и една поставена во горниот дел на резервоарот (област 
поподложна на корозија).
Интегритетот на анодите од Mg мора да се проверува 
најмалку на секои две години (по можност еднаш годишно). 
Постапката мора да ја врши квалификуван персонал.
Пред да ја направите проверката:
• Затворете го доводот на ладна вода.

• Продолжете со празнење на бојлерот (види параграф 
"10.2 Празнење на бојлерот").

• Одвртете ја горната анода и проверете ја нејзината 
корозија; ако корозијата зафатила повеќе од 2/3 од 
површината на анодата, заменете ја.

сл. 31

Анодите имаат специјална заптивка која спречува 
протекување на вода; препорачливо е да се користи 
анаеробен запечатувач на навој кој е компатибилен за 
употреба во водоводни системи за греење. Заптивките 
мора да се заменат со нови во случај на проверка, а и при 
менување на анодата. 
10.2  Празнење на бојлерот 
Доколку не се користи, особено во случај на ниски 
температури, препорачливо е да се исцеди водата во 
бојлерот.
За споменатата опрема, само откачете го приклучокот 
за довод на вода (види параграф "6.5 Хидраулични 
врски"). Алтернативно, при поставување на системот, се 
препорачува да инсталирате одводна славина, опремена 
со приклучок за црево.

 Напомена!: Во случај на ниски температури, не 
заборавајте да го испразните системот за да избегнете 
замрзнување.  
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11. ИСФРЛАЊЕ:

На крајот на употребата, топлинските пумпи мора да се 
исфрлат согласно важечките прописи.

 ВНИМАНИЕ!: Оваа опрема содржи флуорирани 
стакленички гасови содржани во протоколот од 
Кјото. Постапките за одржување и исфрлање 
мора да ги извршува само квалификуван 
персонал.

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ
Согласно директивите 2011/65/ЕУ и 2012/19/ЕУ 
за ограничување на употребата на опасни 
материи во електрична и електронска опрема, 
како и за исфрлање на отпад.
Симболот на пречкртана корпа за отпадоци на 

опремата или на нејзината амбалажа означува дека, на 
крајот на работниот век, производот мора да се исфрли 
одделно од другиот отпад.

Затоа, на крајот на работниот век, корисникот мора да им 
ја даде опремата на соодветните центри за рециклирање 
на електрична и електронска опрема или да ја врати на 
дистрибутерот при набавка на нова, еквивалентна опрема, 
врз основа на еден-за-еден.
Адекватното одделно исфрлање отпад за последователно 
испраќање на деактивирана опрема до еколошко 
компатибилно рециклирање, третман и/или отстранување 
помага да се спречат негативните ефекти врз животната 
средина и здравјето и ја поттикнува повторната употреба и/
или рециклирање на материјалите содржани во опремата.
Неовластено исфрлање на производот од страна на 
корисникот доведува до административни санкции 
предвидени со тековното законодавство.
Главните материјали содржани во опремата се:
• челик
• магнезиум
• пластика

• бакар
• алуминиум
• полиуретан

12. ЛИСТА НА ПРОИЗВОДОТ

Описи u.m. EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 EKHHE200PCV37 EKHHE260PCV37

Деклариран профил за оптоварување - Н XL Н XL
Поставки за температурата на термостатот на бојлерот °C 55 55 55 55
Класа на енергетска ефикасност за греење вода (1) - A+ A+ A+ A+
Енергетска ефикасност за греење вода - hwh (1) % 135 138 135 138
COPDHW (1) - 3,23 3,37 3,23 3,37
Годишна потрошувачка на струја - AEC (1) kWh 761 1210 761 1210
Енергетска ефикасност за греење вода - hwh (2) % 106 112 106 112
COPDHW (2) - 2,55 2,73 2,55 2,73
Годишна потрошувачка на струја - AEC (2) kWh 944 1496 944 1496
Енергетска ефикасност за греење вода - hwh (3) % 162 160 162 160
COPDHW (3) - 3,89 3,9 3,89 3,9
Годишна потрошувачка на струја - AEC (3) kWh 631 1046 631 1046
Внатрешни нивоа на јачина на звук (4) dB (A) 53 51 53 51
Надворешни нивоа на јачина на звук (4) dB (A) 45 44 45 44
Бојлерот може да работи за време на евтина тарифа - НЕ НЕ НЕ НЕ
Сите специфични мерки на претпазливост што треба да се 
преземат кога бојлерот е склопен, инсталиран или се одржува - Видете во прирачникот

(1):  Податоци според EN 16147: 2017 стандард за ПРОСЕЧНА клима (единица во режим ЕКО; Доводна вода = 10°C;  
Температура на влезен воздух = 7°C DB / 6°C WB)

(2):  Податоци според EN 16147: 2017 стандард за ПОСТУДЕНА клима (единица во режим ЕКО; Доводна вода = 10°C;  
Температура на влезен воздух = 2°C DB / 1°C WB) 

(3):  Податоци според EN 16147: 2017 стандард за ПОТОПЛА клима (единица во режим ЕКО; Доводна вода = 10°C;  
Температура на влезен воздух = 14°C DB / 13°C WB) 

(4):  Податоци според EN 12102-2: 2019 EКO режим со температура на доводен воздух = 7°C DB / 6°C WB
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